
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

21  березня 2023 року                       м. Бережани                                          №1137 

 

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, та  ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», 

Закону України № 2698-1X від 19.10.2022 р «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення 

законодавства щодо охорони земель», Законом України «Про державну 

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

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин,    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 6120486000:02:001:____ гр. Писарчук Тамарі Богданівні  по                              

вул. Шашкевича, 14  в  с. Посухів. 

1.1.Передати гр. Писарчук Тамарі Богданівні  жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шашкевича,14  в  с. Посухів . 

1.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3.Гр. Писарчук Тамарі Богданівні виконувати обов’язки власників 

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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:006:____ гр. Рищук Олені Олексіївні  по вул. 8 Березня, 

22  в  м. Бережани. 

2.1. Передати гр. Рищук Олені Олексіївні  жительці ________, вул________ 

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

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

Березня, 22  в  м. Бережани . 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Рищук Олена Олексіївні виконувати обов’язки власників 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 1800 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. Захарків Марії Романівні по вул. 

Центральна, 58  в  с. Куропатники. 

3.1. Передати гр. Захарків Марії Романівні  жительці ________,                      

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1800 кв. м.  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Центральна, 58 в  с. Куропатники . 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.Гр. Захарків Марії Романівні виконувати обов’язки власників 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 27 кв. м. для будівництва 

індивідуального гаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:013:____ гр. Романишину Івану 

Федоровичу по вул. О. Кобилянської, 60, гараж №54  в  м. Бережани. 

4.1.Передати гр. Романишину Івану Федоровичу  жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 27 кв. м.  для 

будівництва індивідуального гаражу за рахунок земель житлової та громадської 

забудови по вул. О. Кобилянської, 60, гараж №54  в м. Бережани. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3.Гр. Романишину Івану Федоровичу  виконувати обов’язки власників 

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 6120482500:02:002:____ гр. Копаниці Анні Григорівні по вул. Тиха, 3  в  

с. Куропатники. 

5.1.Передати гр. Копаниці Анні Григорівні жительці ________,  безоплатно 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Тиха, 3 в  с. Куропатники . 

5.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3.Гр. Копаниці Анні Григорівні виконувати обов’язки власників 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 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. Піскор Галині Василівні по вул. Лепкого Л., 

101«б»  в  с. Поручин. 

6.1.Передати гр. Піскор Галині Василівні жительці ________, вул. ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лепкого,101«б»  в  с. Поручин . 

6.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3.Гр. Піскор Галині Василівні виконувати обов’язки власників 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 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. Гарасимів Надії Михайлівні та                                   

гр. Гарасимів Ярославу Степановичу  по вул. Зелена, 71  в  с. Підлісне. 

7.1. Передати гр. Гарасимів Надії Михайлівні  жительці ________,                      

вул. ________ та гр. Гарасимів Ярославу Степановичу жителю с. Підлісне 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Зелена,71  в  с. Підлісне . 

7.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3.Гр. Гарасимів Надії Михайлівні  та  гр. Гарасимів Ярославу Степановичу  

виконувати обов’язки власників 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 6120484900:02:002:____ гр. Галушці Віктору Васильовичу по                         

вул. Золочівська, 14  в  с. Надрічне. 



8.1.Передати гр. Галушці Віктору Васильовичу жителю ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Золочівська,14  в  с. Надрічне. 

8.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3.Гр. Галушці Віктору Васильовичу  виконувати обов’язки власників 

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 1250 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. Вільгусь Марії Петрівні по вул. Шевченка, 

56  в  с. Жуків. 

9.1.Передати гр. Вільгусь Марії Петрівні жительці ________, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1250 кв. м.  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка,56  в  с. Жуків. 

9.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3.Гр. Вільгусь Марії Петрівні виконувати обов’язки власників 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 814 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. Пришляку Василю Романовичу та гр. 

Пришляк Олександрі Романівні  по вул. Івана Франка, 26  в  с. Шибалин. 

10.1.Передати гр. Пришляку Василю Романовичу  жителю ________, вул. 

________ та гр. Пришляк Олександрі Романівні  жительці с. Шибалин, вул. 

Зелена,10  безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 814 

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

будівель та споруд по вул. Івана Франка,26  в  с. Шибалин . 

10.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3.Гр. Пришляку Василю Романовичу та  гр. Пришляк Олександрі 

Романівні   виконувати обов’язки власників 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:014:____гр. Кіндрат Світлані Петрівні та Сороці Марії 

Андріївні по вул. Хатки, 35  в  м. Бережани. 

11.1. Передати гр. Кіндрат Світлані Петрівні  жительці ________, вул. 

________ та гр. Сороці Марії Андріївні 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. Хатки,35  в  м. Бережани . 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Кіндрат Світлані Петрівні  та  гр. Сороці Марії Андріївні 

виконувати обов’язки власників 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 527 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:009:____ гр.  Лібович Марії Семенівні по вул. Тиха, 26  

в  м. Бережани. 

12.1. Передати гр. Лібович Марії Семенівні жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 527 кв. м.  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Тиха,26  в  м. Бережани. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Лібович Марії Семенівні виконувати обов’язки власників 

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 895 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.  Бернатович Лесі Василівні по                               

вул. Козацька, 14  в  м. Бережани. 

13.1.Передати гр. Бернатович Лесі Василівні жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 895 кв. м.  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Козацька,14  в  м. Бережани. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Бернатович Лесі Василівні  виконувати обов’язки власників 

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

14. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


