
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м .  Б е р е ж а н и  
 

16    серпня 2021 року                                                 ПРОЕКТ №375 

 

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 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань регулювання  земельних відносин (протокол №23,21,24), 

сесія Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати гр. Бич Галині Омелянівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Бич Василю Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Сонячна,26  в с. Урмань . 

1.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.2. Гр. Бич Галині Омелянівні, та гр. Бич Василю Івановичу 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 968 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120489100:04:003:____ гр.  Брощаку Василю Михайловичу по                         

вул. Сонячна,47  в с. Урмань. 



2.1. Передати гр. Брощаку Василю Михайловичу, жителю ________,   

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 968 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Сонячна,47 в с. Урмань. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Брощаку Василю 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 3000 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120489100:04:003:____ гр. Брощаку Василю Михайловичу в с. Урмань. 

3.1. Передати гр. Брощаку Василю Михайловичу, жителю с. Урмань,   

вул.Сонячна,47 безоплатно у власність земельну ділянку площею 3000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Урманського 

старостинського округу. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Брощаку Василю 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 3000 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120489100:04:003:____ гр. Брощак  Марії Михайлівні на території Урманського 

старостинського округу. 

4.1. Передати гр. Брощак  Марії Михайлівні, жительці ________,   вул. 

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

ведення особистого селянського господарства на території Урманського 

старостинського округу. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Брощак  Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

4296 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120489400:02:001:____ - площею   1661 кв.м., 

            6120489400:02:001:____ – площею 634 кв.м., 

 6120489400:02:001:____  - площею 2001 кв.м., 

 гр. Волошин Наталії Іванівні на території Шибалинського старостинського 

округу. 

5.1. Передати гр. Волошин Наталії Іванівні, жительці ________,                      

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 4296 

кв. м., а саме: 



6120489400:02:001:____5 - площею   1661 кв.м., 

           6120489400:02:001:____ – площею 634 кв.м., 

           6120489400:02:001:____  - площею 2001 кв.м., 

для ведення особистого селянського  господарства на території 

Шибалинського старостинського округу. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

7022 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:04:002:____ – площею 3026 кв.м., 

6120480600:03:002:____ – площею 1555 кв.м., 

6120481800:01:003:____  - площею 2441 кв.м., 

  гр. Болюху Михайлу Миколайовичу на території Біщівського  

старостинського округу. 

6.1. Передати гр. Болюху Михайлу Миколайовичу, жителю ________ 

7022 кв. м., а саме: 

 6120480600:04:002:____ – площею 3026 кв. м., 

  6120480600:03:002:____ – площею 1555 кв. м., 

  6120481800:01:003:____  - площею  2441 кв. м., 

 для ведення особистого селянського  господарства  на території 

Біщівського старостинського округу. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 819 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. Сімутенко Марії Іванівні по вул. Верхня,22 

«а»  в м. Бережани. 

7.1. Передати гр. Сімутенко Марії Іванівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 819 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Верхня, 22 «а»  в м. Бережани. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Сімутенко Марії Іванівні 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 6120480600:03:001:____ гр. Осадца Ользі Михайлівні по                                       

вул. Польова,19  в с. Поручин. 

8.1. Передати гр. Осадца Ользі Михайлівні, жительці  ________, вул. 

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



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Польова,19 в с. Поручин. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Осадца Ользі 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 3501 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120480600:03:001:____ гр. Осадца Ользі Михайлівні  на території Біщівського 

старостинського округу. 

9.1. Передати гр. Осадца Ользі Михайлівні,  жительці ________, вул. 

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

ведення особистого селянського господарства  на території Урманського 

старостинського округу . 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку.  

9.3. Гр. Осадца Ользі Михайлівні   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 6120484900:02:001:____ гр. Скуповському Володимиру Богдановичу, 

гр.  Скуповському Михайлу Богдановичу, гр. Скуповській Анні Іванівні по вул. 

Горішня, 9   в с. Надрічне. 

10.1. Передати гр. Скуповському Володимиру Богдановичу,                                      

гр.  Скуповському Михайлу Богдановичу, жителям ________, вул. ________ та  

гр. Скуповській Анні Іванівні, жительці с. Надрічне безоплатно у  спільну 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Горішня,9   в с. Надрічне. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Скуповському Володимиру Богдановичу, гр.  Скуповському 

Михайлу Богдановичу, гр. Скуповській Анні Іванівні 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 4860 кв. м. 

для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:01:002:____ гр. Грицеляк Галині Василівні на території Жуківського 

старостинського округу . 

11.1. Передати гр. Грицеляк Галині Василівні, жительці ________,                         

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 4860 кв. м. для 



ведення  товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Грицеляк Галині Василівні 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 881 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. Амрузевич Ярославі Іванівні та                       

гр. Юськіву Івану Івановичу по вул. Рогатинська,94 «б»   в м. Бережани. 

12.1. Передати гр. Амрузевич Ярославі Іванівні, жительці ________,                    

вул. ________ та  гр. Юськіву Івану Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

безоплатно у  спільну сумісну власність  земельну ділянку площею 881 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Рогатинська,94 «б» в м. Бережани. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Амрузевич Ярославі Іванівні та гр. Юськіву Івану Івановичу 

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 1725 кв. м. 

для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:01:003:____ гр. Грицеляк Галині Василівні на території Жуківського 

старостинського округу. 

13.1. Передати гр. Грицеляк Галині Василівні, жительці ________,   вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1725 кв. м. для 

ведення  товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу . 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Грицеляк Галині Василівні 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 2303 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.  Матвіїв Марії Романівні та гр. Барилка 

Віталію Богдановичу  по вул. Степана Бандери,26   в с. Жовнівка. 

14.1. Передати гр. Матвіїв Марії Романівні, жительці ________,                           

вул. ________ та гр. Барилка Віталію Богдановичу, жителю                                      

________, вул. ________ безоплатно у  спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 2303 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель та споруд по вул. Степана Бандери,26   в с. 

Жовнівка. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Матвіїв Марії Романівні та гр. Барилка Віталію Богдановичу  

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 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.  Мищишину Анатолію Степановичу по                           

вул. Зелена ,94  в с. Підлісне. 

15.1. Передати гр. Мищишину Анатолію Степановичу, жителю                               

________,   вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 

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

будівель та споруд по вул.Зелена,94 в с. Підлісне. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Мищишину Анатолію Степановичу  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 4500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:02:001:____ гр. Мищишину Анатолію Степановичу на території 

Жуківського старостинського округу. 

16.1. Передати гр. Мищишину Анатолію Степановичу, жителю                                 

________,   вул. ________,    безоплатно у власність земельну ділянку площею 

4500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського старостинського округу . 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Мищишину Анатолію Степановичу  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 3000 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120486000:02:001:____ гр. Гевку Михайлу Федоровичу на території 

Посухівського старостинського округу. 

17.1. Передати гр. Гевку Михайлу Федоровичу, жителю ________,   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 3000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Посухівського 

старостинського округу. 



17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Гевку Михайлу Федоровичу 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 2038 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. Галанцевій Наталії Володимирівні по                   

вул. Зелена ,32  в с. Урмань. 

18.1. Передати гр. Галанцевій Наталії Володимирівні, жительці ________,   

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2038 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Зелена,32 в с. Урмань. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр.  Галанцевій Наталії Володимирівні 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 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. Грабару Михайлу Тарасовичу по                              

вул. Бережанська, 20  в с. Посухів. 

19.1. Передати гр. Грабару Михайлу Тарасовичу, жителю ________,                           

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Бережанська,20 в с. Посухів. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Грабару Михайлу Тарасовичу 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) загальною площею 

2526 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120489100:03:001:____ - площею 1421 кв.м., 

6120489100:03:001:____ – площею 1105 кв.м., 

  гр. Цимбалістому Василю Григоровичу  на території  Урманського  

старостинського округу. 

20.1. Передати гр. Цимбалістому Василю Григоровичу , жителю с. Пліхів  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2526 кв. м., а саме 

 6120489100:03:001:____ - площею 1421 кв.м., 

  6120489100:03:001:____ – площею 1105 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Урманського 

старостинського округу. 



20.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 20.3. Гр. Цимбалістому Василю Григоровичу 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 930 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:019:____ гр. Бабій Оксані Григорівні  та гр. Барні Ользі 

Миколаївні по вул. Котляревського,7  в м. Бережани. 

21.1. Передати гр. Бабій Оксані Григорівні, жительці ________,                      

вул. ________ та гр. Барні Ользі Миколаївні, жительці   м. Бережани, вул. 

Котляревського,7 безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 930 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Котляревського,7  в м. Бережани . 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Бабій Оксані Григорівні та гр. Барні Ользі Миколаївні 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 261 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:005:____ гр. Шаюк Іванні Степанівні по вул. Валова,24 

«В»  в м. Бережани. 

22.1. Передати гр. Шаюк Іванні Степанівні, жительці ________,   вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 261 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Валова,24«В»   в м. Бережани. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Шаюк Іванні Степанівні  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 2322 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. Головата Стефанії Василівні по вул. Лесі 

Українки,51   в с. Шибалин. 

23.1. Передати гр. Головаті Стефанії Василівні, жительці ________,   вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2322 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лесі Українки,51   в с. Шибалин. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



23.3. Гр.  Головаті Стефанії Василівні  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 1761 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. Балда Надії Олексіївні по вул. 

Тернопільська,8   в с. Шибалин. 

24.1. Передати гр. Балда Надії Олексіївні, жительці ________,   вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1761 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Тернопільська,8   в с. Шибалин. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Балда Надії Олексіївні  виконувати обов’язки власника                

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

5432 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:04:002:____ - площею  1201 кв.м., 

6120480600:04:001:____ – площею   637 кв.м., 

 6120480600:04:001:____  - площею   700 кв.м., 

 6120480600:01:002:____  - площею 1396 кв.м., 

 6120480600:04:002:____  - площею 1498 кв.м., 

  гр. Гисі Наталії Василівні на території Біщівського старостинського 

округу. 

25.1. Передати гр. Гисі Наталії Василівні, жительці ________ безоплатно у 

власність земельні ділянки загальною площею 5432 кв. м., а саме: 

6120480600:04:002:____ - площею  1201 кв.м., 

6120480600:04:001:____ – площею   637 кв.м., 

  6120480600:04:001:____  - площею   700 кв.м., 

  6120480600:01:002:____  - площею 1396 кв.м., 

 6120480600:04:002:____  - площею 1498 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території Біщівського 

старостинського округу. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 25.3. Гр. Гисі Наталії Василівні  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 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:03:001:____ гр. Клецору Анатолію Васильовичу по                       

вул. Польова,28   в с. Рай. 



26.1. Передати гр. Клецору Анатолію Васильовичу, жителю ________,   

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Польова,28   в с. Рай. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Клецору Анатолію Васильовичу  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 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. Одреховській Любові Олександрівні по 

вул. 8-го Березня, 50   в м. Бережани. 

27.1. Передати гр. Одреховській Любові Олександрівні, жительці                          

________,   вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 

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

будівель та споруд по вул. 8-го Березня,50   в м. Бережани. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Одреховській Любові Олександрівні   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 26 кв. м. 

для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:017:____                          

гр. Буняку  Ігорю Івановичу по вул. Лесі Українки, 16«д» автогараж №6 в                        

м. Бережани. 

28.1. Передати гр. Буняку Ігорю Івановичу, жителю ________,                                

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 26 кв. м. для  

будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської 

забудови  по вул. Лесі Українки,16«д» автогараж №6  в м. Бережани. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Буняку  Ігорю Івановичу 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 2460 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. Мищишин Надії Василівні по                                  

вул. Зелена,55 «б»  в с. Підлісне. 

 29.1. Передати гр. Мищишин Надії Василівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2460 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                    

вул. Зелена ,55  «б»   в с. Підлісне. 



 29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 29.3. Гр. Мищишин Надії Василівні виконувати обов’язки власника 

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

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

2351 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:02:001:____ - площею   1000 кв.м., 

6120481800:02:001:____ – площею   1351 кв.м., 

    гр. Мищишин Надії Василівні на території Жуківського старостинського 

округу. 

30.1. Передати гр. Мищишин Надії Василівні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2351 кв. м., а саме: 

6120481800:02:001:____ - площею   1000 кв.м., 

6120481800:02:001:____ – площею   1351 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства  на території Жуківського 

старостинського округу. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Мищишин Надії Василівні  виконувати обов’язки власника 

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

31. 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. Кушнір Надії Василівні та гр. Рудійчук 

Ользі Михайлівні  по вул. Шевченка,54  в с. Шибалин. 

31.1. Передати гр. Кушнір Надії Василівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Рудійчук Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. ________ в 

оренду терміном до 01.08.2026 року  земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка,54  в с. Шибалин . 

31.2. Орендну плату встановити в розмірі 3 % від нормативного грошової 

оцінки земельної ділянки. 

31.3. Зареєструвати  речове право  на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

2970 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120489400:02:001:____ - площею   1171 кв.м., 

            6120489400:01:004:____ – площею   1799 кв.м., 

    гр. Кушнір Надії Василівні на території Шибалинського старостинського 

округу. 



32.1. Передати гр. Кушнір Надії Василівні, жительці ________,                      

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2970 

кв. м., а саме: 

        6120489400:02:001:____ - площею   1171 кв.м., 

           6120489400:01:004:____ – площею   1799 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибюалинського старостинського округу. 

32.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Кушнір Надії Василівні  виконувати обов’язки власника 

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

33. 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. Івашку Василь Івановичу та гр. Івашку 

Михайлу Івановичу  по вул. Лесі Українки,14  в с. Шибалин. 

33.1. Передати гр. Івашку Василь Івановичу, жителю ________, вул. 

________ та гр. Івашку Михайлу Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лесі Українки,14  в с. Шибалин . 

33.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Івашку Василь Івановичу та гр. Івашку Михайлу Івановичу   

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

Земельного кодексу України. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

4032 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120489400:02:001:____ - площею   2327 кв.м., 

6120489400:02:003:____ – площею   1705 кв.м., 

    гр. Івашку Василю Івановичу на території Шибалинського 

старостинського округу. 

34.1. Передати гр. Івашку Василю Івановичу, жительці ________, вул. 

________   безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 4032 кв. 

м., а саме: 

 6120489400:02:001:____ - площею   2327 кв. м., 

 6120489400:02:003:____ – площею   1705 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського старостинського округу. 

34.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3. Гр. Івашку Василю Івановичу виконувати обов’язки власника 

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



35. 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. Москалюку Сергію Зеновійовичу по вул. 

Степана Бандери, 54   в с. Жонівка. 

35.1. Передати гр. Москалюку Сергію Зеновійовичу, жителю ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Степана Бандери ,54   в с. Жонівка. 

 35.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 35.3. Гр. Москалюку Сергію Зеновійовичу  виконувати обов’язки власника 

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

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

3359 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481600:02:001:____ - площею   1272 кв.м., 

6120481600:02:001:____ – площею   2087 кв.м., 

 гр. Москалюку Сергію Зеновійовичу   на території Жовнівського  

старостинського округу. 

36.1. Передати гр. Москалюку Сергію Зеновійовичу , жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3359 

кв. м., а саме: 

       6120481600:02:001:____ - площею   1272 кв.м., 

          6120481600:02:001:____ – площею   2087 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Жовнівського  старостинського округу 

36.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3. Гр. Москалюку Сергію Зеновійовичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 295 кв. м. 

для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:013:____ гр. Павлик Галині Кирилівні в м. Бережани по                           

вул. Хатки. 

37.1. Передати гр. Павлик Галині Кирилівні, жительці ________,                     

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 295 кв. м. для 

ведення індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Хатки . 

37.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

37.3. Гр. Павлик Галині Кирилівні виконувати обов’язки власника 

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



38. 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. Ваньчук Надії Йосипівні по                                      

вул. Л. Українки, 21  в с. Шибалин. 

38.1. Передати гр. Ваньчук Надії Йосипівні, жительці   ________,         вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Л.Українки,21  в с. Шибалин. 

 38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Ваньчук Надії Йосипівні виконувати обов’язки власника 

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

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1701 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

61204894000:02:001:____ гр. Ваньчук Надії Йосипівні на території 

Шибалинського старостинського округу. 

39.1. Передати гр. Ваньчук Надії Йосипівні, жительці ________,                     

вул. ________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1701 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Шибалинського 

старостинського округу. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Ваньчук Надії Йосипівні  виконувати обов’язки власника 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2306 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:____ гр. Волощуку Василю Григоровичу по вул. 

Шевченка,13  в с. Біще. 

 40.1. Передати гр. Волощуку Василю Григоровичу, жителю ________,                  

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2306 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка,13  в с. Біще. 

 40.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 40.3. Гр. Волощуку Василю Григоровичу виконувати обов’язки власника 

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

41. 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.  Петрів Марії Василівні, гр. Петрів  Петру 

Васильовичу та гр. Болюх Ользі Петрівні   по вул. Польова,34    в с. Поручин. 

41.1. Передати гр. Петрів Марії Василівні, та гр. Болюх Ользі Петрівні, 

жителям ________, вул. ________ гр. Петрів  Петру Васильовичу жителю                

________ безоплатно у  спільну сумісну власність земельну ділянку площею 

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

господарських будівель та споруд по вул. Польова,34   в с. Поручин. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр.  Петрів Марії Василівні, гр. Петрів  Петру Васильовичу та                       

гр. Болюх Ользі Петрівні   виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

42. 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              

6120480600:01:002:____ гр. Петрів Марії Василівні на території Біщівського 

старостинського округу. 

42.1. Передати гр. Петрів  Петру Васильовичу, жительці с. Поручин,                 

вул. Польова, 34  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщівського 

старостинського округу. 

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Петрів Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

4710 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:03:001:____ - площею   1860 кв.м., 

6120480600:03:001:____ – площею   2850 кв.м., 

 гр. Болюх Ользі Петрівні   на території Біщівського старостинського округу. 

43.1. Передати гр.  Болюх Ользі Петрівні, жительці ________,                               

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 4710 

кв. м., а саме: 

        6120480600:03:001:____ - площею   1860 кв.м., 

           6120480600:03:001:____ – площею   2850 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщівського 

старостинського округу. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Болюх Ользі Петрівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 



3524 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

        6120489400:02:001:____ - площею  1000 кв.м., 

           6120489400:02:001:____ – площею   2524 кв.м., 

гр. Старко Ганні Федорівні   на території Шибалинського старостинського 

округу. 

44.1. Передати гр.  Старко Ганні Федорівні, жительці ________ безоплатно 

у власність земельні ділянки загальною площею 3524 кв. м., а саме: 

        6120489400:02:001:____ - площею  1000 кв.м., 

           6120489400:02:001:____ – площею   2524 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Шибалинського 

старостинського округу. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Старко Ганні Федорівні   виконувати обов’язки власника 

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

45. 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. Старко Ганні Федорівні, Старко Вірі 

Андріївні, гр. Підйомі Надії Андріївні   по вул. Героїв Повстанців,6  в                                   

с. Шибалин. 

45.1. Передати гр. Старко Ганні Федорівні,  жительці ________,                              

гр. Старко Вірі Андріївні, жительці ________, вул. ________, гр. Підйомі Надії 

Андріївні, жительці ________, вул. ________ безоплатно у  спільну сумісну 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по Героїв 

Повстанців, 6   в с. Шибалин. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Старко Ганні Федорівні, Старко Вірі Андріївні, гр. Підйомі Надії 

Андріївні   виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

46. 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 6120481800:04:001:____ гр. Штепанованій Марії Михайлівні по                        

вул. Івана Франка,30   в с. Гиновичі. 

  46.1. Передати гр. Штепанованій Марії Михайлівні , жительці ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Івана Франка,30   в с. Гиновичі. 

  46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



  46.3. Гр. Штепанованій Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

47.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2448 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:01:002:____ - площею   1272 кв.м., 

6120481800:04:001:____ – площею    949 кв.м., 

    гр. Штепанованій Марії Михайлівні на території Жуківського  старостинського 

округу. 

47.1. Передати гр.  Штепанованій Марії Михайлівні, жительці с. Гиновичі, 

вул. Івана Франка,30    безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 2448 кв. м., а саме: 

       6120481800:01:002:____ - площею   1272 кв.м., 

          6120481800:04:001:____ – площею    949 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Жуківського  

старостинського округу. 

47.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 47.3. Гр. Штепанованій Марії Михайлівні  виконувати обов’язки власника 

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

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 24 кв. м. 

для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:017:____                          

гр. Раєвському Володимиру Івановичу по вул. Лесі Українки, 16«д» автогараж 

№3 в м. Бережани. 

48.1. Передати гр. Раєвському Володимиру Івановичу, жителю                                   

________, вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 24 кв. 

м. для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 

громадської забудови  по вул. Лесі Українки,16«д» автогараж №3  в м. Бережани. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

48.3. Гр. Раєвському Володимиру Івановичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 25 кв. м. 

для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:017:____                           

гр. Раєвському Ярославу Івановичу по вул. Лесі Українки, 16«д» автогараж №4 

в м. Бережани. 

49.1. Передати гр. Раєвському Ярославу Івановичу,  жителю м. Бережани, 

вул. Кошова,20, безоплатно у власність земельну ділянку площею 25 кв. м. для  

будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської 

забудови  по вул. Лесі Українки,16«д» автогараж №4  в м. Бережани . 



49.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

49.3. Гр. Раєвському Ярославу Івановичу виконувати обов’язки власника 

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

50. 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 Андрію Михайловичу по 

вул.Лепкого,103   в с. Поручин. 

50.1. Передати гр. Басарі Андрію Михайловичу , жителю ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Лепкого,103   в с. Поручин. 

50.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

50.3. Гр. Басарі Андрію Михайловичу виконувати обов’язки власника 

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

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 5190 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120480600:03:002:____ гр. Басарі Андрію Михайловичу на території 

Біщівського   старостинського округу.. 

51.1. Передати гр. Басарі Андрію Михайловичу, жителю ________,    вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 5190 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Біщівського   

старостинського округу. 

51.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

51.3. Гр. Басарі Андрію Михайловичу виконувати обов’язки власника 

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

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1361 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. Балді Володимиру Михайловичу по 

вул.Тернопільська,7   в с. Шибалин. 

52.1. Передати гр. Балді Володимиру Михайловичу , жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1361 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Тернопільська,7   в с. Шибалин  . 

52.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

52.3. Гр. Балді Володимиру Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 



53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1597 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. Сенишин Наталії Степанівні по вул. 

Києвська Русь,49   в с. Шибалин. 

 53.1. Передати гр. Сенишин Наталії Степанівні  , жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1597 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Києвська Русь,49   в с. Шибалин. 

 53.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

53.3. Гр. Сенишин Наталії Степанівні виконувати обов’язки власника 

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

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

1751 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:     

6120489400:02:001:____ - площею   1188 кв.м., 

 6120489400:02:001:____ – площею    563 кв.м., 

    гр. Сенишин Наталії Степанівні на території Шибалинського   

старостинського округу. 

54.1. Передати гр. Сенишин Наталії Степанівні , жительці с. Шибалин, 

вул. Київська Русь,49 безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 1751 кв. м., а саме: 

       6120489400:02:001:____ - площею   1188 кв.м., 

       6120489400:02:001:____ – площею    563 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського   старостинського округу. 

54.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

54.3. Гр. Сенишин Наталії Степанівні виконувати обов’язки власника 

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

55. 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. Мигдаль Іванні Григорівні, гр. Мигдаль 

Івану Григоровичу, гр. Мигдаль Григорію Івановичу, гр. Мигдаль Анатолію 

Івановичу та гр. Фойдер Ользі Іванівні  по вул. Шевченка,14  в с. Шибалин. 

55.1. Передати гр. Мигдаль Іванні Григорівні, жительці ________,                       

гр. Мигдаль Івану Григоровичу, жителю ________, вул. ________,     гр. Мигдаль 

Григорію Івановичу, жителю ________, вул. ________, гр. Мигдаль Анатолію 

Івановичу, жителю ________ та гр. Фойдер Ользі Іванівні, 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. Шевченка,14  в с. Шибалин . 



55.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

55.3. Гр. Мигдаль Іванні Григорівні, гр. Мигдаль Івану Григоровичу,                     

гр. Мигдаль Григорію Івановичу, гр. Мигдаль Анатолію Івановичу та гр. Фойдер 

Ользі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

10353 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120489400:02:001:____ - площею   3200 кв.м., 

6120489400:01:001:____ – площею   4353 кв.м., 

6120489400:02:001:____ – площею   2800 кв.м., 

гр. Мигдаль Іванні Григорівні на території Шибалинського   

старостинського округу. 

56.1. Передати гр. Мигдаль Іванні Григорівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 10353 кв. м., а саме 

6120489400:02:001:____ - площею   3200 кв.м., 

6120489400:01:001:____ – площею   4353 кв.м., 

6120489400:02:001:____ – площею   2800 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського   старостинського округу. 

56.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

56.3. Гр. Мигдаль Іванні Григорівні виконувати обов’язки власника 

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

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

1665 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:003:____  гр. Подуфалій Галині Степанівні на території 

Жуківського   старостинського округу. 

57.1. Передати гр. Подуфалйі Галині Степанівні , жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1665 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського    старостинського округу. 

57.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

57.3. Гр. Подуфалій Галині Степанівні виконувати обов’язки власника 

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

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

9609 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:002:____  гр. Подуфалій Галині Степанівні на території 

Жуківського    старостинського округу. 



58.1. Передати гр. Подуфалій Галині Степанівні, жительці ________,                    

вул.  ________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 9609 

кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського    старостинського округу. 

58.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

58.3. Гр. Подуфалій Галині Степанівні виконувати обов’язки власника 

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

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

22520 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120482500:01:001:____  гр. Семенцю Ігорю Романовичу  на території  

Куропатницького старостинського округу. 

59.1. Передати гр. Семенцю Ігорю Романовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 22520 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  

Куропатницького старостинського округу. 

59.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

59.3. Гр. Семенцю Ігорю Романовичу виконувати обов’язки власника 

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

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

952 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120482500:01:001:____  гр. Семенцю Ігорю Романовичу на території  

Куропатницького старостинського округу. 

60.1. Передати гр. Семенцю Ігорю Романовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 952 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  

Куропатницького старостинського округу. 

60.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

60.3. Гр. Семенцю Ігорю Романовичу виконувати обов’язки власника 

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

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2401 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. Білоскурській Ользі Михайлівній , гр. 

Білоскурському Василю Михайловичу та гр. Коваль Тетяні Михайлівній  по вул. 

Цетральна,62  в с. Куропатники. 

61.1. Передати гр. Білоскурській Ользі Михайлівні, жительці                                        

________, гр. Білоскурському Василю Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ та гр. Коваль Тетяні Михайлівні, жительці ________,    вул. ________ 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2401 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Цетральна,62  в  с. Куропатники . 

61.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

61.3. Гр. Білоскурській Ользі Михайлівні, гр. Білоскурському Василю 

Михайловичу та гр. Коваль Тетяні Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

1915 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120482500:02:002:____  гр. Білоскурській Ользі Михайлівні  в  с. Куропатники. 

62.1. Передати гр. Білоскурській Ользі Михайлівні, жительці                            

с. Куропатники, безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 

1915 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

62.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

62.3. Гр. Білоскурській Ользі Михайлівні  виконувати обов’язки власника 

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

63. 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. Сидорович Ганні Павлівні по вул. Київська 

Русь,5   в с. Шибалин. 

 63.1. Передати гр. Сидорович Ганні Павлівні , жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Київська Русь,5   в с. Шибалин  . 

63.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

63.3. Гр. Сидорович Ганні Павлівні виконувати обов’язки власника 

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

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2698 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120489400:02:001:____ гр. Сидорович Ганні Павлівні  на території 

Шибалинського старостинського округу. 

64.1. Передати гр. Сидорович Ганні Павлівні, жительці ________,                     

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2698 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Шибалинського 

старостинського округу. 

64.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

64.3. Гр. Сидорович Ганні Павлівні виконувати обов’язки власника 

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



65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1302 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. Маланчук Галині Адамівні по вул. Бічна,1   

в с. Куропатники. 

 65.1. Передати гр. Маланчук Галині Адамівні , жительці ________,   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1302 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Бічна,1   в с. Куропатники  . 

65.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

65.3. Гр. Маланчук Галині Адамівні  виконувати обов’язки власника 

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

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

2004 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

6120482500:02:002:____ - площею   1000 кв.м., 

        6120482500:02:001:____ – площею   1004 кв.м., 

    гр. Маланчук Галині Адамівній  на території Куропатницького  

старостинського округу. 

66.1. Передати гр. Маланчук Галині Адамівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2004 кв. м., а саме: 

6120482500:02:002:____ - площею   1000 кв.м., 

6120482500:02:001:____ – площею   1004 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького  старостинського округу. 

66.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

66.3. Гр. Маланчук Галині Адамівні виконувати обов’язки власника 

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

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

4769 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120482500:02:002:____ - площею   1256 кв.м., 

6120482500:02:002:____ – площею   3513 кв.м., 

    гр. Мельник Галині Теодорівні  на території Куропатницького  

старостинського округу. 

67.1. Передати гр. Мельник Галині Теодорівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 4769 кв. 

м., а саме: 

         6120482500:02:002:____ - площею   1256 кв.м., 

         6120482500:02:002:____ – площею   3513 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького  старостинського округу. 



67.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 67.3. Гр. Мельник Галині Теодорівні виконувати обов’язки власника 

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

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

2748 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120486000:02:003:____ - площею   1464 кв.м., 

        6120486000:02:003:____ – площею   1284 кв.м., 

    гр. Папі Івану Михайловичу  на території Посухівського  старостинського 

округу. 

68.1. Передати гр. Папі Івану Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2748 кв. 

м., а саме: 

        6120486000:02:003:____ - площею   1464 кв.м., 

        6120486000:02:003:____ – площею   1284 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського  старостинського округу. 

68.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

68.3. Гр. Папі Івану Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

 69. Передати гр. Шинклярській Михайлині Григорівні, жительці                          

________, вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1800 

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

будівель та споруд по вул. Стефаника,23   в с. Посухів . 

69.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 69.2. Гр. Шинклярській Михайлині Григорівні  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

70. Передати гр. Шинклярській Михайлині Григорівні, жительці                             

________, вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 1967 кв. м., а саме: 

        6120486000:02:001:____ - площею   1043 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею    924 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського  старостинського округу. 

70.1. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

70.2. Гр. Шинклярській Михайлині Григорівні виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

 71. Передати гр. Соляру Григорію Іллічу, жителю ________, вул. 

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



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Київська Русь,23   в с. Шибалин  . 

71.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

71.2. Гр. Соляру Григорію Іллічу виконувати обов’язки власника 

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

72. 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 6120482500:03:001:____ гр. Михальській Ользі Ярославлівні по вул. 

Цетральна, 29   в с. Баранівка. 

        72.1. Передати гр. Михальській Ользі Ярославлівні, жительці ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Цетральна,29   в с.Баранівка . 

        72.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

        72.3. Гр. Михальській Ользі Ярославлівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

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

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 
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