
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання  

ІІІ сесія  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   
 

від 13 січня 2021 року                           № 79 

 

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, 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120480600:03:002:____ гр. Басарі Петру 

Михайловичу по вул. ________ в ________. 

1.1. Передати гр. Басарі Петру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. ________ в с. ________. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Басарі Петру Михайловичу 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 1502 кв. м. для ведення 



особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 01:002: ____ гр. Басарі Петру Михайловичу  в ________. 

2.1. Передати гр. Басарі Петру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1502 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Басарі Петру Михайловичу 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 3518 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120480600: 03:002: ____ гр. Басарі Петру Михайловичу  в ____. 

3.1. Передати гр. Басарі Петру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 3518 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Басарі Петру Михайловичу 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 4220 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120480600: 03:002: ____ гр. Басарі Петру Михайловичу в ________. 

4.1. Передати гр. Басарі Петру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 4220 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Басарі Петру Михайловичу 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 2499 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120482500:02:001:____ гр. Ткачук Тетяні 

Анатоліївні по вул. ________ в ________. 

5.1. Передати гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні, жительці ________,  



        вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2499 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. ________ в  

        ________. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні 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) площею 3000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

       6120482500:02:001: ____ гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні в ________. 

6.1. Передати гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні, жительці ________, вул.  

        ________ безоплатно у власність земельну ділянку 3000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 911 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120482500: 02: 001: ____ гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні в ________. 

7.1. Передати гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні, жительці м. Тернопіль, вул.  

        ________ безоплатно у власність земельну ділянку 911 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Ткачук Тетяні Анатоліївні 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 2500 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. Мельник Олександрі 

Василівні по вул. ________  в ________. 

8.1. Передати гр. Мельник Олександрі Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. ________ в ________. 



8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Мельник Олександрі Василівні 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 878 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

       6120489100: 04:003: ____ гр. Мельник Олександрі Василівні в ________. 

9.1. Передати гр. Мельник Олександрі Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 878 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Мельник Олександрі Василівні 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 1034 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120489100:04:002:____ гр. Мельник Олександрі Василівні в ________. 

10.1. Передати гр. Мельник Олександрі Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1034 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Мельник Олександрі Василівні 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 2494 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. Харишину Володимиру 

Михайловичу по вул. ________ в ________. 

11.1. Передати гр. Харишину Володимиру Михайловичу, жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2494 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



11.3. Гр. Харишину Володимиру Михайловичу 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 1545 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120486000:02:001: ____ гр. Харишину Володимиру Михайловичу в  

        ________. 

12.1. Передати гр. Харишину Володимиру Михайловичу, жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку 1545 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Харишину Володимиру Михайловичу 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 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. Яремі Катерині 

Стефанівні та гр. Яремі Ірині Степанівні  по вул. ________  в ________. 

13.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Яремі Ірині Степанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні та гр. Яремі Ірині Степанівні 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2300 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120481800: 03:002: ____ гр. Яремі Катерині Стефанівні в ____. 

14.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 2300 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



14.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1100 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120481800:03:002: ____ гр. Яремі Катерині Стефанівні в ________. 

15.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1100 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1446 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

       6120481800:03:002 : ____ гр. Яремі Катерині Стефанівні в ________. 

16.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1446 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120481800:03:002: ____ гр. Яремі Катерині Стефанівні в ________. 

17.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1500 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні 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 924 кв. м. для ведення 



особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120481800:03:002: ____ гр. Яремі Катерині Стефанівні в ________. 

18.1. Передати гр. Яремі Катерині Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 924 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Яремі Катерині Стефанівні 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 2378 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. Триньці Ярославу 

Михайловичу по вул. ________ в ________. 

19.1. Передати гр. Триньці Ярославу Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2378 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Триньці Ярославу Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2903 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

       6120481800: 04:001: ____ гр. Лещук Надії Афанасіївні в ________. 

20.1. Передати гр. Лещук Надії Афанасіївні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку  2903 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Лещук Надії Афанасіївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2002 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120481800:04:002: ____ гр. Лещук Надії Афанасіївні в ________. 



21.1. Передати гр. Лещук Надії Афанасіївні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку  2002 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Лещук Надії Афанасіївні 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120482500:02:003:____ гр. Галюку Олегу 

Васильовичу та гр. Олійнику Михайлу Ярославовичу по вул. ________ в 

________. 

22.1. Передати гр. Галюку Олегу Васильовичу, жителю м. ________, вул. 

________ та гр. Олійнику Михайлу Ярославовичу, жителю ________ 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Галюку Олегу Васильовичу та гр. Олійнику Михайлу Ярославовичу 

виконувати обов’язки власника 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 1482 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120482500: 03:001:____ гр. Галюку Олегу Васильовичу в ________. 

23.1. Передати гр. Галюку Олегу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку  1482 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Галюку Олегу Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1540 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120482500:02:003: ____ гр. Галюку Олегу Васильовичу в ________. 

24.1. Передати гр. Галюку Олегу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1540 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________. 



24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Галюку Олегу Васильовичу 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 596 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:008:____ гр. Ясінському Ярославу 

Івановичу по вул. ________ в м. ________. 

25.1. Передати гр. ________, жителю м. Бережани, вул. ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 596 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. ________ в м. Бережани. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Ясінському Ярославу Івановичу 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 2475 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120482500:02:001: ____ гр. Івахів Галині Миронівні в ________. 

26.1. Передати гр. Івахів Галині Миронівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 2475 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Івахів Галині Миронівні 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120482500: 04:001:____ гр. Гащук Світлані Тарасівні 

по вул. ________ в с. ________. 

27.1. Передати гр. Гащук Світлані Тарасівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 

        2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



27.3. Гр. Гащук Світлані Тарасівні 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 2740 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

        6120482500: 04:001:____ гр. Гащук Світлані Тарасівні в ________. 

28.1. Передати гр. Гащук Світлані Тарасівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку  2740 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в ________. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Гащук Світлані Тарасівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 910 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120481800: 04:001: ____ гр. Лещук Надії Афанасівні, 

гр. Лещуку Володимиру Михайловичу, гр. Лещук Наталії Володимирівні, 

гр. Окряк Галині Володимирівні по вул. ________ в ________. 

29.1. Передати  в оренду терміном до 01.01.2026 року гр. Лещук Надії 

Афанасівні, гр. Лещуку Володимиру Михайловичу, жителям ________, 

вул. ________ та  гр. Лещук Наталії Володимирівні, гр. Окряк Галині 

Володимирівні, жителям ________, вул. ________ земельну ділянку 

площею 910 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

29.2 Орендну плату встановити в розмірі 3 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

29.3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30 . Внести зміни в рішення сесії міської ради № 645 від 25 вересня 2008року 

п. 3 скасувати та викласти в такій редакції: 

 «Передати у власність гр. Поповичу  Роману Івановичу, жителю м. 

Бережани,  вул. ________ із земель житлової та громадської забудови 

земельну ділянку площею 940 кв. м для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. ________ 

________» 

31. Передати гр. Кулебі Галині Володимирівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

31.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



31.2. Гр. Кулебі Галині Володимирівні виконувати обов’язки власника  

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

32. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на першого заступника 

      міського голови Лук’янову М.М.  

 

Міський голова                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                  Мигович І.С. 

 

Голова постійної комісії 



з питань регулювання  

земельних відносин                                      Бойко І.Є. 

 

Автор проєкту                                               Мартинюк О.О. 

 

Юридичний відділ                                        Загнійна І.В. 

 

Загальний відділ                                            Походжай О.Д. 


