
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XIX сесія  

                                         (I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

________  2022 року                          м. Бережани                    ПРОЕКТ №759 

 

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 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 №27 від 22.02.2022р ), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 422 кв. м. для  

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100:04:013:_____ гр. Водвуд Ользі 

Миронівні по вул. _______ в__________ 

1.1.Передати гр. Водвуд Ользі Миронівні, жительці _________, вул._______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 422 кв.м. для  індивідуального 

садівництва  по вул. Хатки в м. Бережани. 

1.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

        1.3. Гр. Водвуд Ользі Миронівні   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) площею 424 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 



номером 6120410100:04:007:_____ гр. Соленко Надії Йосипівні по вул. ______ в 

м. ________. 

2.1.Передати гр. Соленко Надії Йосипівні, жительці м. _____ вул. _________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 424 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Рогатинська, 28 «а»  в м. Бережани. 

2.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3.Гр. Соленко Надії Йосипівні 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 783 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:007:____ гр. Дуді Вірі Любомирівні по вул. _______ в 

_______. 

3.1.Передати гр. Дуді Вірі Любомирівні, жительці __________, вул._______  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 783 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 8-

Березня 57 «а»  в м. Бережани. 

3.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.Гр. Дуді Вірі Любомирівні  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 39 кв. м. для будівництва 

індивідуального гаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:020:______ гр. Багрій Галині Михайлівні 

по вул. Депутатська,10 «Б»  в м. Бережани. 

4.1.Передати гр. Багрій Галині Михайлівні, жительці _______ вул. ________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 39 кв. м. для  будівництва 

індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови по 

вул. Депутатська 10«Б» в м. Бережани. 

4.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3.Гр. Багрій Галині 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 1021 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120486000:02:001:____ гр. Гевку 

Михайлу Івановичу на території Посухівського старостинського округу. 

5.1.Передати гр. Гевку Михайлу Івановичу, жителю с. ________,  безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1021 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Посухівського старостинського округу. 



5.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3.Гр. Гевку Михайлу Івановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 2113 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120481800:03:004:_____ гр. Федор Марії 

Михайлівні на території Жуківського старостинського округу. 

6.1.Передати гр. Федор Марії Михайлівні, жительці_______ вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку  площею 2113 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського старостинського 

округу.  

6.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3.Гр. Федор Марії Михайлівні 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)  площею 1634 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120481800:02:001:____ гр. Федор Марії 

Михайлівні на території Жуківського старостинського округу. 

7.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,0470 га 

7.2.Передати гр. Федор Марії Михайлівні, жительці с. Підлісне, вул. Зелена 

59 безоплатно у власність земельну ділянку  площею 1634 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського старостинського 

округу.  

7.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.4.Гр. Федор Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1844 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером  6120481800:02:001:____  гр. Федор 

Стефанії Михайлівні  на території Жуківського старостинського округу. 

8.1.Передати гр. Федор Стефанії Михайлівні, жительці ____, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1844 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського старостинського 

округу. 

8.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



8.3.Гр. Федор Стефанії Михайлівні  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) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481800:03:001:_____ гр. Паньків Василю Михайловичу по вул. 

Центральна, 2  в с. Жуків. 

9.1.Передати гр. Паньків Василю Михайловичу, жителю ____ вул. ______  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Центральна,2  в с. Жуків. 

9.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3.Гр. Паньків Василю Михайловичу   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) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120486000:02:001:____ гр. Харишин Оксані Миколаївні по вул. 

Кульчицької О., 10  в с. Посухів. 

10.1.Передати гр. Харишин Оксані Миколаївні, жительці ______, 

вул._______  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Кульчицької О., 10  в с. Посухів. 

10.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3.Гр. Харишин Оксані Миколаївні  виконувати обов’язки власника 

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

11.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 3564 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120486000:02:002:___- площею       620 кв.м., 

6120486000:02:001:___- площею     1267 кв.м., 

6120486000:02:003:___- площею     1677 кв.м.. 

    гр. Харишин Оксані Миколаївні на території Посухівського 

старостинського округу. 

11.1. Передати гр. Харишин Оксані Миколаївні, жительці ______, ______ 

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 3564 кв. м., а саме: 

6120486000:02:002:___- площею       620 кв.м., 

6120486000:02:001:___- площею     1267 кв.м., 

6120486000:02:003:___- площею     1677 кв.м.. 



для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського   старостинського округу. 

11.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3.Гр. Харишин Оксані Миколаївні виконувати обов’язки власника 

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

12.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1424 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120486000:02:001:___ гр. Харишин 

Оксані Миколаївні на території Посухівського старостинського округу.  

12.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,0287 га 

12.2.Передати гр. Харишин Оксані Миколаївні, жительці ______, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку  площею 1424 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Посухівського 

старостинського округу.   

12.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.4.Гр. Харишин Оксані Миколаївні 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 2348 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120480600:03:001:_____ гр. Кіналь Степанії Кирилівні  по вул. 

_______  в с. ________. 

13.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,0058га 

14.1.Передати гр. Кіналь Степанії Кирилівні , жительці ______ вул. 

_________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2348 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лепкого Л., 102  в с. Поручин. 

14.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3.Гр. Кіналь Степанії Кирилівні виконувати обов’язки власника 

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

15.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 3648 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:01:002:____- площею     1215 кв.м., 

6120480600:01:002:____- площею     1500 кв.м., 



6120480600:01:002:____- площею   933 кв.м., 

    гр. Кіналь Степанії Кирилівні  на території Біщецького старостинського 

округу. 

15.1.Передати гр. Кіналь Степанії Кирилівні, жительці______, вул. 

_________безоплатно у власність земельні ділянки площею 3648 кв. м., а саме: 

6120480600:01:002:____- площею     1215 кв.м., 

6120480600:01:002:____- площею     1500 кв.м., 

6120480600:01:002:____- площею       933 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщецького 

старостинського округу. 

15.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3.Гр. Кіналь Степанії Кирилівні    виконувати обов’язки власника 

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

16.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120480600:01:002:____ гр. Кіналь 

Степанії Кирилівні на території Біщецького  старостинського округу.  

16.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,0240 га 

16.2. Передати гр. Кіналь Степанії Кирилівні , жительці ______, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку  площею 1400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Біщецького старостинського 

округу.   

16.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.4.Гр. Кіналь Степанії Кирилівні виконувати обов’язки власника 

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

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 3890 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:03:001:____ - площею     1157 кв.м., 

6120480600:03:002:____- площею     2733 кв.м., 

    гр. Куці Вірі Олександрівні на території Біщецького старостинського 

округу. 

17.1.Передати гр. Куці Вірі Олександрівні, жительці____, вул. _____Івано – 

Франківська область безоплатно у власність земельні ділянки  площею 3890 кв. 

м., а саме: 

6120480600:03:001:___- площею     1157 кв.м., 

6120480600:03:002:___- площею     2733 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщецького 

старостинського округу. 



17.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3.Гр. Куці Вірі Олександрівні     виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

18.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 6120480600:03:001:____ гр. Куці Вірі Олександрівні по вул. ______с. 

____ 

18.1.Передати гр. Куці Вірі Олександрівні, жительці______, вул. 

_______безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лепкого, 56  в с. Поручин. 

18.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3.Гр. Куці Вірі Олександрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

19.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2271 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120489100:04:002:_____ гр. Когут Ганні Леонівні по вул. Сонячна, 15 

в с. Урмань. 

19.1.Передати гр. Когут Ганні Леонівні, жительці________,   безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2271 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Сонячна, 15 в с. Урмань. 

19.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3.Гр. Когут Ганні Леонівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

20.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 2450 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120489100:04:002:_____  гр. Когут Ганні 

Леонівні на  території Урманського старостинського округу.  

20.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,1357 га 

20.2.Передати гр. Когут Ганні Леонівні , жительці_______,  безоплатно у 

власність земельну ділянку  площею 2450 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Урманського старостинського округу.   

20.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



20.4.Гр. Когут Ганні Леонівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

21.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1062 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120489100:04:04:____  гр. Когут Ганні 

Леонівні на території Урманського  старостинського округу.  

21.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

– площею 0,0140 га 

21.2.Передати гр. Когут Ганні Леонівні , жительці_______,  безоплатно у 

власність земельну ділянку  площею 1062 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Урманського старостинського округу.   

21.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.4. Гр. Когут Ганні Леонівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 720 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120482500:03:001:______ гр. Пелих Ірині Іванівні та гр. Радь Ярославі 

Степанівні по вул. Бічна, 6 в  с. Баранівка. 

22.1.Передати гр. Пелих Ірині Іванівні , жительці_____, вул. ______ та гр. 

Радь Ярославі Степанівні жительці _________________безоплатно у спільну 

сумісну  власність земельну ділянку площею 720 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Бічна, 6 в  с. Баранівка. 

22.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3.Гр. Пелих Ірині Іванівні та гр. Радь Ярославі Степанівні     виконувати 

обов’язки власників земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

23.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2177 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120480600:03:002:_____ гр. Левицькому Миколі Романовичу по вул. 

Лепкого, 59 в с. Поручин. 

23.1.Передати гр. Левицькому Миколі Романовичу, жителю_______,   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2177 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лепкого, 59 в с. Поручин. 

23.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



23.3.Гр. Левицькому Миколі Романовичу  виконувати обов’язки власника 

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

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 5694 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:01:002:____ - площею     1813 кв.м., 

6120480600:03:002:____ - площею     2381 кв.м., 

6120480600:01:002:____ - площею     1500 кв.м 

    гр. Левицькому Миколі Романовичу на території Біщецького 

старостинського округу. 

24.1.Передати гр. Левицькому Миколі Романовичу, жителю с. Поручин,   

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 5694 кв. м., а саме: 

6120480600:01:002:___ - площею   1813 кв.м., 

6120480600:03:002:___- площею    2381 кв.м., 

6120480600:01:002:___- площею    1500 кв.м 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщецького 

старостинського округу. 

24.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3.Гр. Левицькому Миколі Романовичу    виконувати обов’язки власника 

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

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 3432 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:04:002:___- площею      837 кв.м., 

6120480600:01:002:___- площею     2595 кв.м. 

 гр. Гамузі Василю Михайловичу на території Біщецького старостинського 

округу. 

24.1.Передати гр. Гамузі Василю Михайловичу, жителю с. Біще,   

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 3432 кв. м., а саме: 

6120480600:01:002:___- площею       837 кв.м., 

6120480600:03:002:___- площею     2595 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщецького 

старостинського округу. 

24.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3.Гр. Гамузі Василю Михайловичу  виконувати обов’язки власника 

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

25.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 6120410100:04:004:____ гр.  Косовецькій Володимирі Омелянівні по 

вул. Львівська, 67 в м. Бережани. 

25.1.Передати гр. Косовецькій Володимирі Омелянівні, жительці 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Львівська, 67 в м. Бережани . 

25.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3.Гр. Косовецькій Володимирі Омелянівні виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України 

26.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 28 кв. м. для будівництва 

індивідуального гаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:005:____ гр. Солодовнику Олександру 

Олександровичу по вул. Кушніра,2«А»  в м. Бережани. 

26.1.Передати гр. Солодовнику Олександру Олександровичу , жителю  

___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 28 кв. м. для  

будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської 

забудови по вул. Кушніра, 2«А» в м. Бережани. 

26.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3.Гр. Солодовнику Олександру Олександровичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

27.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 35 кв. м. для будівництва 

індивідуального гаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:017:_____гр. Пушу Петру Богдановичу по 

вул. Лесі Українки,16,«Г» гараж №5  в м. Бережани. 

27.1.Передати гр. Пушу Петру Богдановичу, жителю_______, вул. 

______________-безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для  

будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської 

забудови по вул. Лесі Українки,16,«Г» гараж №5  в м. Бережани . 

27.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3.Гр. Пушу Петру Богдановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

28.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 6120482500:02:002:____ гр.  Пиптик Вірі Михайлівні по вул. Шкільна, 

31 в м. Бережани. 



28.1.Передати гр. Пиптик Вірі Михайлівні, жительці_______, вул. 

___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шкільна, 31 в м. Бережани. 

28.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3.Гр. Пиптик Вірі Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 2400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120482500:02:002:_____ - площею     1600 кв.м., 

6120482500:02:002:_____ - площею       800 кв.м., 

    гр. Пиптик Вірі Михайлівні на території Куропатницького 

старостинського округу. 

29.1.Передати гр. Пиптик Вірі Михайлівні , жительці  ________, вул. 

_______безоплатно у власність земельні ділянки  площею 2400 кв. м., а саме: 

6120482500:02:002:____ - площею     1600 кв.м., 

6120482500:02:002:____- площею       800 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

29.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3.Гр. Пиптик Вірі Михайлівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

30.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 2626 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 

6120410100:04:016:_____  гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу на території 

Бережанської міської ради. 

30.1.Передати гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу, жительці                                    

_______безоплатно у власність земельну ділянку  площею 2626 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території на 

території Бережанської міської ради. 

30.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3.Гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

31.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)   площею 1755 кв. м. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 



6120486400:01:002:_____  гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу на території 

Потуторського старостинського округу. 

31.1.Передати гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу, жительці                                  

________,  безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1755 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території на 

території Потуторського старостинського округу. 

31.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3.Гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

32.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 7447 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 

6120481600:01:001:_____  гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу на території 

Жонівського старостинського округу. 

32.1.Передати гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу , жительці                          

______,  безоплатно у власність земельну ділянку  площею 7447 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території на 

території Жонівського старостинського округу. 

32.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3.Гр. Радовенчику Степану Анатолійовичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

33.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 5213 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:03:002:____ - площею     3408 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею     1805 кв.м., 

   гр. Павлюк Тетяні Петрівні на території Жуківського старостинського 

округу. 

33.1.Передати гр. Павлюк Тетяні Петрівні, жительці  безоплатно у власність 

земельні ділянки  площею 5213 кв. м., а саме: 

6120481800:03:002:____ - площею     3408 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею     1805 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Жуківського 

старостинського округу. 

33.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3.Гр. Павлюк Тетяні Петрівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



34. 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 6120481800:03:002:____ гр. Павлюк Тетяні Петрівні, гр. Павлюк 

Миколі Григоровичу та гр. Віятик Стефанії Василівні  по вул. Золочівська, 120 в  

с. Жуків. 

34.1.Передати гр. Павлюк Тетяні Петрівні, жительці____, гр. Павлюк 

Миколі Григоровичу  жителю _____та  Віятик Стефанії Василівні , жительці ____  

безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Золочівська,120 в  с. Жуків. 

34.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3.Гр. Павлюк Тетяні Петрівні, гр. Павлюк Миколі Григоровичу та гр. 

Віятик Стефанії Василівні   виконувати обов’язки власників земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

35. Внести в рішення сесії міської ради № 467 від 25 листопада 2021 року               

п. 26 скасувати та викласти в такій редакції: 

«26.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 6120481800:02:001:____ гр. Салій Ганні Василівні, гр. Салій 

Володимиру Григоровичу та гр. Милимук Ганні Григорівні по вул. Зелена, 46 в              

с. Підлісне. 

26.1.Передати гр. Салій Ганні Василівні та гр. Салій Володимиру 

Григоровичу жителям ____гр. Милимук Ганні Григорівні, _______, вул. 

_______безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Зелена,46 в с. Підлісне 

26.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3.Гр. Салій Ганні Василівні, гр. Салій Володимиру Григоровичу та гр. 

Милимук Ганні Григорівні виконувати обов’язки власників земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України». 

36. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 638 від 20.01.2022 року                   

п. 10 скасувати та викласти в такій редакції: 

«10.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. Джерджу Ігорю Миколайовичу та  гр. 

Джердж Марії Миколаївні, по вул. Шевченка,110,  в  м. Бережани.    



10.1.Передати гр. Джерджу Ігорю Миколайовичу, жителю_____, вул. 

______та  гр. Джердж Марії Миколаївні, жительці______, вул. 

_________безоплатно у  спільну сумісну  власність земельну ділянку площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 110,  в  м. Бережани.    

10.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3.Гр. Джерджу Ігорю Миколайовичу та  гр. Джердж Марії Миколаївні 

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

Земельного кодексу України». 

37.Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретар міської ради                             Ірина ЗАГНІЙНА 

 

Голова  постійної   комісії                                          Іван БОЙКО 

                                                                       

Юридичний відділ                                                       Лілія ГОЛЯШ 

 

Начальник загального 

відділу міської ради                    Оксана ПОХОДЖАЙ 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції 

міської ради                                                                  Наталія ТКАЧ 
 

 

Автор проекту  

Начальник земельного  відділу 

міської ради                                                                  Олександра МАРТИНЮК 
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