
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVI сесія 

(__ засідання) 

 

Р ІШ Е ННЯ  
__грудень  2021 року                       м. Бережани                              ПРОЕКТ №631 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу 

даних земельних ділянок у власність та оренду. 

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись статтями 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», ст.288 Податкового 

кодексу України, Законом України Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань регулювання  земельних 

відносин(протокол №____), сесія  Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120480600:04:002:0256 гр. Табас Марії Михайлівні, гр. Табас Світлані 

Миколаївні та гр. Табас Ігорю Миколайовичу  по вул. Шевченка, 16 в с. Біще. 

1.1.Передати гр. Табас Марії Михайлівні, жительці ________ вул. ________,  

гр. Табас Світлані Миколаївні, жительці ________ вул. ________ та гр. Табас 

Ігорю Миколайовичу, жителю ________, вул ________ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 16 в с. 

Біще. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр.  Табас Марії Михайлівні, гр. Табас Світлані Миколаївні та гр. 

Табас Ігорю Миколайовичу  виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1060 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером       

6120480600:04:002:____ – площею   1060 кв. м.,  гр. Табас Марії Михайлівні в с. 

Біще. 

2.1. Передати гр. Табас Марії Михайлівні, жительці ________ вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1060  кв. 

м., а саме для ведення особистого селянського господарства в с. Біще. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Табас Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:018:____ гр.  Леськів Надії Павлівні та  гр. Спяку Петру 

Павловичу по вул. С. Крушельницької, 94 в м. Бережанах. 

3.1.Передати гр. Леськів Надії Павлівні, жительці ________ вул. ________ 

та  гр. Спяку Петру Павловичу, жителю ________ вул. ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.                   

С. Крушельницької, 94 в м. Бережани. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр.  Леськів Надії Павлівні та  гр. Спяку Петру Павловичу  

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120489400:02:001:____ гр. Хорощак Зіновії Михайлівні по вул. 

Шевченка, 38 в с. Шибалин. 

4.1.Передати гр. Хорощак Зіновії Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка, 38 в с. Шибалин. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр.  Хорощак Зіновії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 



споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481600:02:001:____ гр. Чіх Ганні Павлівні по вул. С. Бандери, 80 в 

с. Жовнівка. 

5.1.Передати гр. Чіх Ганні Павлівні, жительці ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

С. Бандери, 80 в с. Жовнівка. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр.  Чіх Ганні Павлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 7477 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером       

6120481600:02:001:____ площею   7477 кв. м.,  гр. Чіх Ганні Павлівні в с. 

Жовнівка. 

6.1. Передати гр. Чіх Ганні Павлівні, жительці ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 7477  кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жовнівка. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Чіх Ганні Павлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 4244 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:03:001:____ – площею   3300 кв.м., 

        6120481800:03:001:____  – площею   944 кв.м.  

  гр. Лещишину Володимиру Михайловичу в с. Жуків. 

7.1. Передати гр. Лещишину Володимиру Михайловичу, жителю 

________  безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею  4244 кв. 

м., а саме: 

         6120481800:03:001:____ – площею   3300 кв.м., 

        6120481800:03:001:____  – площею   944 кв.м.  

      для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 7.3. Гр. Лещишину Володимиру Михайловичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 4400 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120480600:03:001:____ – площею   2600 кв.м., 



        6120480600:03:002:____  – площею   1800 кв.м.  

  гр. Бербеці Миколі Леоновичу в с. Поручин. 

8.1. Передати гр. Бербеці Миколі Леоновичу жителю вул. ________, с. 

Поручин  безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею  4400 кв. 

м., а саме: 

       6120480600:03:001:____ – площею   2600 кв.м., 

       6120480600:03:002:____  – площею   1800 кв.м.  

 гр. Бербеці Миколі Леоновичу в с. Поручин. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 8.3. Гр. Бербеці Миколі Леоновичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 752 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:04:018:____, гр. Вриднику 

Василю Романовичу по вул. Шевченка в м. Бережани. 

9.1. Передати гр. Вриднику Василю Романовичу, жителю вул.                       

________,  ________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею  

752 кв. м.  по вул. Шевченка в м. Бережани 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 9.3. Гр. Вриднику Василю Романовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 958 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:04:018:____, гр. Чухраю 

Ярославу Остаповичу по вул. Шевченка в м. Бережани. 

10.1. Передати гр. Чухраю Ярославу Остаповичу, жителю вул. ________,  

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею  958 кв. м.  

по вул. Шевченка в м. Бережани 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 10.3. Гр. Чухраю Ярославу Остаповичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

11 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 904 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:014:____ гр. Кузьмі Тетяні Гельманівні по вул. 

Верхня,20, в м.Бережани. 

11.1.Передати гр. Кузьмі Тетяні Гельманівні, жительці вул. ________ 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 904 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Верхня,20 в м. Бережани. 



11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр.  Кузьмі Тетяні Гельманівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

12.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1712 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120481800:01:003:____ гр. Павелик Поліні Олександрівні  на території 

Жуківського старостинського округу Бережанської територіальної громади. 

12.1. Передати гр. Павелик Поліні Олександрівні, жительці ________ вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1712 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за кадастровим 

номером 6120481800:01:003:____ площею 1712 кв.м гр. Павелик Поліні 

Олександрівні  на території Жуківського старостинського округу Бережанської 

територіальної громади. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Павелик Поліні Олександрівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

13.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 5170 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120481800:01:002:____ гр. Павелик Поліні Олександрівні  на території 

Жуківського старостинського округу Бережанської територіальної громади. 

13.1. Передати гр. Павелик Поліні Олександрівні, жительці ________ вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1712 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за кадастровим 

номером 6120481800:01:002:____ площею 5170 кв.м гр. Павелик Поліні 

Олександрівні  на території Жуківського старостинського Бережанської 

територіальної громади. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Павелик Поліні Олександрівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


