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СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО   СКЛИКАННЯ 

    СЕСІЯ 
 

      РІШЕННЯ 

Від                      2023 року                                                                                                                    № 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1859 га -  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд гр.Барановської Ольги Андріївни в с.Остап'є 

вул.Кривляни ,106 та передачу земельної ділянки у власність 

в межах населеного пункту. 

 Розглянувши  заяву громадянки Максимів Мирослави Михайлівни  про  передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель 

і споруд загальною  площею 0,1859 га в с.Остап'є вул.Кривляни ,106   та подану на 

затвердження  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) , взявши до відома договір  купівлі -продажу   

житлового будинку, який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером 

6124685700:02:001:1004 посвідченого приватним  нотаріусом Тернопільського районного  

нотаріального округу від 08.09.2022 року ,  враховуючи пропозиції комісії з питань земельних 

відносин,природокористування,планування території,будівництва та охорони природи , 

керуючись ст.12,40,116,118,120,121 Земельного кодексу України ,Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  , міська рада 

                                                                  

  В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі(на місцевості) в с.Остап'є вул.Кривляни ,106  з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування  жилого будинку , господарських будівель і 

споруд загальною площею 0,1859 га за кадастровим номером 6124685700:02:001:1004 . 

2.Передати безоплатно у власність громадянці Максимів Мирославі Михайлівні земельну 

ділянку загальною площею 0,1859 га - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6124685700:02:001:1004  в с.Остап'є 

вул.Кривляни ,106  в  межах населеного пункту. 

3.Рекомендувати  громадянці Максимів Мирославі Михайлівні  зареєструвати  речове право на 

земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

4.Припинити право користування земельною ділянкою гр.Барановської Ольги Андріївни в   

с.Остап'є вул.Кривляни ,106 за кадастровим номером 6124685700:02:001:1004  . 

5.Громадянці Максимів Мирославі Михайлівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

6.Старості Остап'ївського старостинського округу внести зміни в земельно- облікові 

документи. 

 

 Міський голова:                                                                                          Петро Савончак 


