
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІ сесія  

(ІХ засідання)  
 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від  08  серпня 2019 року       № 1422 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та передачу даних земельних ділянок у 

власність  

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 89, 92, 107, 

118, 121, 125, 126, 159 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 849 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 020 0530 гр. Копаниця Михайлу 

Ярославовичу по вул. Тичини, 7 в м. Бережани. 

1.1. Передати гр. Копаниця Михайлу Ярославовичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 849 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Тичини, 7 в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Копаниця Михайлу Ярославовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 



2. Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування від 23 липня 2019 року 

щодо обстеження земельних ділянок по вул. Тепла, 23 в м Бережани. 

3. Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування від 30 липня 2019 року 

щодо обстеження земельної ділянки гр. Ціж Галини Іванівни по вул. 

Стефаника, 70 в с. Посухів Бережанського району. 

4. Припинити право оренди земельної ділянки площею 742 кв. м. наданої для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Мечнікова, 3 в м. Бережани, кадастровий номер 

6120410100 04 008 0434 наданої гр. Федуні Катерині Андріївні у зв’язку із 

смертю орендаря. 

4.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 25.07.2018 року та 

зняти з реєстрації. 

5. Надати гр. Киричук Парасковії Андріївні, жительці м. Полтава, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 742 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Мечнікова, 3 в м. Бережани, кадастровий номер 

6120410100 04 008 0434 .  

5.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.2. Гр. Киричук Парасковії Андріївні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

6. Відмовити гр. Спяк Андрію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

у розірванні договору оренди земельної ділянки наданої для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Гімназійна, 10«а»/1 у зв’язку з тим, що на даній земельній ділянці 

знаходиться об’єкт нерухомості, який є власністю орендаря. 

7. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 


