
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
26 грудня  2022 року                        м. Бережани                                         №1004 

 

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 , 

Бережанська 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) 

площею 783 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. Петушенко  

Оксані Миколаївні та гр. Передзвін Марії Степанівні  по вул. Стефаника, 11  в                   

с. Посухів. 

1.1.Передати гр. Петушенко  Оксані Миколаївні, жительці  ________, вул. 

________ та гр. Передзвін Марії Степанівні, жительці ________, вул. ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 11  в с. Посухів. 

1.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



1.3.Гр. Петушенко  Оксані Миколаївні та гр. Передзвін Марії Степанівні 

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 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. Ручаковському Михайлу Петровичу  по 

вул. Лісова, 14  в с. Урмань. 

2.1.Передати гр. Ручаковському Михайлу Петровичу, жителю ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лісова, 14  в с. Урмань. 

2.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3.Гр. Ручаковському Михайлу Петровичу 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 596 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. Ручаковській Ганні Антонівні  по вул. 

Лісова, 27 в с. Урмань. 

3.1.Передати гр. Ручаковській Ганні Антонівні, жительці ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лісова, 27  в с. Урмань. 

3.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.Гр.Ручаковській Ганні Антонівні виконувати обов’язки власника 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


