
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 251-8/2018 

селище Брошнів-Осада  
 

Про затвердження технічних   

документацій  із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок  в натурі  

(на місцевості) та передачі у власність 
 

Розглянувши заяви громадян, технічні матеріали та документи, що 

підтверджують розмір земельної ділянки і дані державного земельного кадастру, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

118 Земельного Кодексу України, ст.25 Закону України «Про землеустрій», 

селищна рада об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛА: 

1.1. Затвердити  гр.Лабин  Оксані  Михайлівні технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га, кадастровий номер  

2624882601:01:001:0355, надану для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Лесі Українки,52 в селі 

Креховичі. 

1.2. Передати  гр.Лабин  Оксані  Михайлівні у власність земельну ділянку 

площею 0,2000 га, кадастровий номер 2624882601:01:001:0355,  надану для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Лесі Українки,52 в селі Креховичі. 

1.3. Зобов’язати гр.Лабин  Оксану  Михайлівну  виконувати обов’язки 

власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

2.1. Затвердити  гр.Стамбульській  Марії  Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1267 га, кадастровий номер 



2624882601:01:001:0356, надану для ведення особистого селянського 

господарства  в селі Креховичі, урочище «Скреглище». 

2.2. Передати  гр.Стамбульській    Марії    Михайлівні  у власність земельну 

ділянку площею  0,1267 га, кадастровий номер  

2624882601:01:001:0356,  надану для   ведення особистого селянського 

господарства  в селі Креховичі, урочище «Скреглище». 

 2.3. Зобов’язати гр.Стамбульську   Марію   Михайлівну  виконувати 

обов’язки власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

3.1.Затвердити  гр.Стамбульській  Марії  Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3303 га, кадастровий номер  

2624882601:01:001:0357,  надану для   ведення особистого селянського 

господарства  в селі Креховичі, урочище «Пільці». 

3.2.Передати  гр.Стамбульській   Марії   Михайлівні  у власність земельну 

ділянку площею  0,3303 га, кадастровий номер  

2624882601:01:001:0357,  надану для   ведення особистого селянського 

господарства  в  урочищі  «Пільці» в селі Креховичі.     

       3.3. Зобов’язати гр.Стамбульську  Марію   Михайлівну  виконувати 

обов’язки власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

4.1.Затвердити  гр.Гриценку  Роману  Степановичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0968 га, кадастровий номер  2624855400:01:001:0661,  

надану для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вулиці Івана Франка,10 в  селищі Брошнів-Осада. 

       4.2.Передати  гр.Гриценку  Роману  Степановичу  у власність земельну 

ділянку   площею 0,0968 га, кадастровий номер  2624855400:01:001:0661,  надану 

для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Івана Франка,10 в  селищі Брошнів-Осада. 

4.3. Зобов’язати гр.Гриценка Романа Степановича виконувати обов’язки 

власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

5.1.Затвердити  гр.Пасічник  Тетяні  Петрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1479 га, кадастровий  номер 

2624882601:01:002:0496, надану для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Залізничній,7 в  селі 

Креховичі. 

5.2.Передати   гр.Пасічник  Тетяні  Петрівні  у власність земельну ділянку   

площею 0,1479 га, кадастровий номер  2624882601:01:002:0496, 

надану для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вулиці Залізничній,7 в  селі Креховичі. 

  5.3. Зобов’язати  гр.Пасічник  Тетяну  Петрівну виконувати обов’язки 

власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 



6.1.Затвердити  гр.Мартиєнко Оксані Йосифівні та гр.Калиновській 

Антоніні Петрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га, 

кадастровий номер  2624855400:01:001:0654,  надану для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 

Морозенка,62 в  селищі Брошнів-Осада. 

6.2.Передати  гр.Мартиєнко  Оксані   Йосифівні  та гр.Калиновській  

Антоніні Петрівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку  площею 0,1500 

га, кадастровий номер  2624855400:01:001:0654,  надану для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 

Морозенка,62 в  селищі Брошнів-Осада. 

6.3. Зобов’язати гр. гр.Мартиєнко  Оксану  Йосифівну  та гр.Калиновську 

Антоніну  Петрівну  виконувати  обов’язки  власника  відповідно  до  вимог ст.91 

Земельного Кодексу України. 

 

7.1. Затвердити   гр.Федуну  Любомиру  Михайловичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га, кадастровий номер  

2622883401:01:001:0057, надану для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Молодіжній,16 в  селі 

Кадобна. 

7.2.Передати  гр.Федуну  Любомиру  Михайловичу  у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер  2622883401:01:001:0057, надану 

для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   по  вулиці Молодіжній,16 в  селі Кадобна. 

  7.3. Зобов’язати гр.Федуна  Любомира  Михайловича   виконувати  

обов’язки  власника  відповідно  до  вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

8.1. Затвердити   гр.Солодкій  Роксолані  Володимирівні  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0988 га, кадастровий номер  

2624855400:01:001:0660, надану для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Софії  Галечко,9  в  селищі 

Брошнів-Осада. 

8.2. Передати  гр.Солодкій   Роксолані  Володимирівні  у спільну сумісну 

власність земельну ділянку   площею 0,0988 га, кадастровий номер  

2624855400:01:001:0660, надану для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Софії  Галечко,9  в  селищі 

Брошнів-Осада. 

8.3. Зобов’язати гр.Солодку  Роксолану  Володимирівну   виконувати  

обов’язки  власника  відповідно  до  вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

9.1.Затвердити гр. Дичці  Михайлу  Ільковичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,3125 га, кадастровий номер   

2624882601:01:002:0495,  надану для ведення особистого селянського 

господарства  в селі Креховичі, урочище «Гора». 



9.2.Передати  гр.Дичці  Михайлу  Ільковичу у власність земельну ділянку 

площею 0,3125 га, кадастровий номер 2624882601:01:002:0495,  надану для 

ведення особистого селянського господарства в селі Креховичі, урочище «Гора». 

9.3. Зобов’язати гр.Дичку Михайла  Ільковича  виконувати обов’язки 

власника відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

 

 
 

Брошнів-Осадський селищний голова                             Назарій Іванів 


