
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання  

Vсесія  

(І засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

25 лютого 2021 року                           № ПРОЄКТ 144 

 

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 1200 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120489400:02:001:1363____ гр. Заболотній  Марії 

Михайлівні по вул. Лесі Українки,6 в с. Шибалин. 

1.1. Передати гр. Заболотні  Марії Михайлівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1200 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лесі Українки,6 в с. 

Шибалин. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Заболотній  Марії Михайлівні 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 918 кв. м. для ведення 



особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120489400: 02:001:____ гр. Заболотній Марії Михайлівні  в с. Шибалин. 

2.1. Передати гр. Заболотній Марії Михайлівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку  

площею 918 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в 

с. Шибалин. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Заболотній  Марії Михайлівні 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 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. Королишин Галині 

Степанівні по вул. Нова,7 в с. Жуків. 

3.1. Передати гр. Королишин Галині Степанівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Нова,7  в с.Жуків. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Королишин Галині Степанівні 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 631 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800: 03:002:____ гр. Королишин Галині Степанівні в с. Жуків. 

4.1. Передати гр. Королишин Галині Степанівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 631 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в 

с. Жуків. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Королишин Галині Степанівні 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 6359 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800: 03:001:____ гр. Королишин Галині Степанівні в с. Жуків. 



5.1. Передати гр. Королишин Галині Степанівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 6359 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Жуків. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Королишин Галині Степанівні 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 2100 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. Шагай Марії Степанівні, 

гр. Шагай Ігорю Васильовичу, гр. Чендей Наталії Ігорівні по вул. 

Центральна,65  в с. Жуків. 

6.1. Передати гр. Шагай Марії Степанівні, жительці____________________  

, гр. Шагай Ігорю Васильовичу, жителю____________________  , гр. 

Чендей Наталії Ігорівні, жительці, ____________________    безоплатно  

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Центральна,65  в с. Жуків. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Шагай Марії Степанівні, гр. Шагай Ігорю Васильовичу, гр. Чендей 

Наталії Ігорівні 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 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. Щербань Ганні 

Михайлівні по вул. Зелена,44 в с. Підлісне. 

7.1. Передати гр. Щербань Ганні Михайлівні жительці 

____________________  44 безоплатно  у власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена,44   в с. 

Підлісне. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Щербань Ганні Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1710 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. Савуляк Світлані 

Богданівні  по вул.Бічна,2  в с. Поручин. 

8.1. Передати гр. Савуляк Світлані Богданівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1710 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Бічна,2 в с. 

Поручин. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Савуляк Світлані Богданівні 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 1930 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002:____ гр. Савуляк Світлані Богданівні в с. Поручин. 

9.1. Передати гр. Савуляк Світлані Богданівні, 

жительці____________________    безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1930 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Поручин. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Савуляк Світлані Богданівні 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 2550 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002: ____ гр. Савуляк Світлані Богданівні в с. Поручин. 

10.1. Передати гр. Савуляк Світлані Богданівні, 

жительці____________________    безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2550 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Поручин. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Савуляк Світлані Богданівні 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 1908 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120486400:02:001:____ гр. Вівчаря Івану 

Михайловичу по вул. І.Дуди,9 в с. Потутори. 



11.1. Передати гр. Вівчару Івану Михайловичу, жителю 

____________________  безоплатно  у власність земельну ділянку 

площею 1908 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул.І.Дуди,9   в с. 

Потутори. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Вівчару Івану 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 1708 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120486400: 02:001:____ гр. Вівчару Івану Михайловичу в с. Потутори. 

12.1. Передати гр. Вівчару Івану Михайловичу с. Потутори, вул. 

Л.Українки,12  безоплатно у власність земельну  1708 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Вівчару Івану Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки. 

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 6120489400:02:001:____ гр. Козачуку Михайлу 

Григоровичу по вул. Л.Українки,24 в с. Шибалин. 

13.1. Передати гр. Козачуку Михайлу Григоровичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Л.Українки,24 в с. 

Шибалин. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Козачуку Михайлу Григоровичу 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 4620 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:001:____ гр. Петрів Марії Михайлівні в с. Поручин. 

14.1. Передати гр. Петрів Марії Михайлівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну 4620 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 



14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Петрів Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

15. Передати гр. Горинь Івану Володимировичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку  

площею 600 кв. м. для індивідуального садівництва в с. Лісники, за 

кадастровим номером 6120410100:02:002:____. 

15.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.2. Гр. Горинь Івану Володимировичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1973 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 Анастасії 

Петрівні по вул. Зелена,4  в с. Підлісне. 

16.1. Передати гр. Мищишин Анастасії Петрівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1973 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена,4 в с. 

Підлісне. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Мищишин Анастасії Петрівні 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 1671 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800: 02:001:____ гр. Мищишин Анастасії Петрівні в с. Підлісне. 

17.1. Передати гр. Мищишин Анастасії Петрівні, жительці  

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1671 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Підлісне. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Мищишин Анастасії Петрівні 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 2154 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 Оксані 

Євгенівні по вул. Зелена,4 «а»  в с. Підлісне. 

18.1. Передати гр. Мищишин Оксані Євгенівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2154 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена,4 «а»   в с. 

Підлісне. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Мищишин Оксані Євгенівні 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 6120481800:04:002:____ гр. Мищишин Мирославі 

Михайлівні, гр. Мищишину Степану Петровичу, гр. Мищишину Андрію 

Степановичу по вул. Лесі Українки,7  в с. Гиновичі. 

19.1. Передати гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, жительці 

____________________  гр. Мищишину Степану Петровичу, жителю с. 

Гиновичі, вул. Лесі Українки,7 та гр. Мищишину Андрію Степановичу 

, жителю м. Бережани, вул. Депутатська,14/8  безоплатно  спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Лесі Українки,7  в с. Гиновичі. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, гр. Мищишину Степану 

Петровичу, гр. Мищишину Андрію Степановичу 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 2500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  в с. 

Гиновичі. 

20.1. Передати  гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, жительці 

____________________   безоплатно у власність земельну 2500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  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 1305 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мищишин Мирославі Михайлівні в с. Гиновичі. 

21.1. Передати  гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, 

____________________  безоплатно у власність земельну 1305 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  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 1100 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мищишин Мирославі Михайлівні в с. Гиновичі. 

22.1. Передати  гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну 1100 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  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 706 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мищишин Мирославі Михайлівні в с. Гиновичі. 

23.1. Передати  гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  , жительці 

____________________   безоплатно у власність земельну  706 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  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 1757 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:01:002:____ гр. Мищишин Мирославі Михайлівні в с. Гиновичі. 

24.1. Передати  гр. Мищишин Мирославі Михайлівні, жительці 

____________________  безоплатно у власність земельну 1757 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 



24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Мищишин Мирославі Михайлівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для  

        будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:009:____ гр. Кметко Ользі Іванівні по 

вул. Чайковського,27  в м. Бережани. 

25.1. Передати гр. Кметко Ользі Іванівні, жительці ____________________  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Чайковського,27   в м. Бережани. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Кметко Ользі Іванівні 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 713 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100:04:009:____ гр. Кметко 

Ользі Іванівні по вул. Чайковського  в м. Бережани. 

26.1. Передати гр. Кметко Ользі Іванівні, жительці ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 713 кв. м. для 

індивідуального садівництва по вул. Чайковського в м. Бережани. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Кметко Ользі Іванівні 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 902 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. Яремі Ярославу 

Володимировичу по вул. Лепких,22  в м. Бережани. 

27.1. Передати гр. Яремі Ярославу Володимировичу, ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 902 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Лепких,22 в м. Бережани. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Яремі Ярославу Володимировичу 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 6400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120482500: 02:003:____ гр. Олійник Марії Богданівні  в с. Куропатники. 

28.1. Передати  гр. Олійник Марії Богданівні, жительці ____________________   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 6400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Олійник Марії Богданівні 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 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120482500: 03:001:____ гр. Кулебі Михайлу Богдановичу в с. Баранівка. 

29.1. Передати  гр. Кулебі Михайлу Богдановичу, жителю ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Баранівка. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр Кулебі Михайлу Богдановичу  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  2389 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120482500:03:001:____ гр. Кулебі Михайлу Богдановичу  в с. Баранівка. 

30.1. Передати  гр. Кулебі Михайлу Богдановичу, жителю ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2389 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Баранівка. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Кулебі Михайлу Богдановичу  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  1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 01:002:____ гр. Модь Ользі Іванівні  в с. Поручин. 

31.1. Передати  гр. Модь Ользі Іванівні, жительці ____________________   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Поручин. 



31.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Модь Ользі Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  2585 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 02:001:____ гр. Модь Ользі Іванівні  в с. Поручин. 

32.1. Передати гр. Модь Ользі Іванівні, жительці____________________  , 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  2585 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Поручин. 

32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Модь Ользі Іванівні  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 2455 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:001: ____ гр. Модь Ользі Іванівні  в с. Поручин. 

33.1. Передати  гр. Модь Ользі Іванівні, жительці____________________  , 

безоплатно у власність земельну 2455 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с.Поручин. 

33.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Модь Ользі Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 01:002:____ гр. Модь Ользі Іванівні  в с. Поручин. 

34.1. Передати  гр. Модь Ользі Іванівні, жительці ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Поручин. 

34.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3. Гр. Модь Ользі Іванівні  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  505 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002:____ гр. Модь Ользі Іванівні  в с. Поручин. 



35.1. Передати гр. Модь Ользі Іванівні, жительці ____________________  

безоплатно у власність земельну 505 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с.Поручин. 

35.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

35.3. Гр. Модь Ользі Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3979 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002:____ гр. Беринді Катерині Дмитрівні  в с. Поручин. 

36.1. Передати  гр. Беринді Катерині Дмитрівні, жительці ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 3979 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Поручин. 

36.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3. Гр. Беринді Катерині Дмитрівні 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 2884 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:03:002:____ гр. Беринді Катерині Дмитрівні  в с. Поручин. 

37.1. Передати  гр. Беринді Катерині Дмитрівні, жительці ____________________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2884 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Поручин. 

37.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

37.3. Гр. Беринді Катерині Дмитрівні    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  978 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 04:002:____ гр. Костів Розалії Михайлівні в с. Біще. 

38.1. Передати  гр. Костів Розалії Михайлівні, жительці ____________________   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 978 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Біще. 

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Костів Розалії Михайлівні 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  1617 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 01:002:____ гр. Костів Розалії Михайлівні в с. Біще. 

39.1. Передати  гр. Костів Розалії Михайлівні, жительці ____________________    

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1617 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Біще. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Костів Розалії Михайлівні 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 1524 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002:____ гр. Костів Розалії Михайлівні в с. Біще. 

40.1. Передати гр. Костів Розалії Михайлівні, жительці 

____________________   безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1524 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Біще. 

40.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

40.3. Гр. Костів Розалії Михайлівні 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 6120480600:03:002:____ гр. Беринді Катерині 

Дмитрівні та гр. Беринді Івану Григоровичу по вул. Лепкого,95 в с.Поручин. 

41.1. Передати гр. Беринді Катерині Дмитрівні, жительці ____________________   

та гр. Беринді Івану Григоровичу, жителю ____________________  , 

проспекти Злуки,33/74  безоплатно  спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лепкого,95 в с.Поручин. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Беринді Катерині Дмитрівні та гр. Беринді Івану Григоровичу 

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 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 Михайлівні, 



гр. Петріву Михайлу Семеновичу, гр. Швец Ірині Михайлівні, гр. Петрів 

Ігорю Михайловичу  по вул. Лепкого Л,5 в с. Поручин. 

42.1. Передати гр. Петрів Марії Михайлівні та гр. Петріву Михайлу Семеновичу, 

жителям ____________________  , гр. Швец Ірині Михайлівні, жительці 

____________________   гр. Петрів Ігорю Михайловичу, жителю 

____________________   безоплатно  спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лепкого Л.,5 в с. 

Поручин. 

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Петрів Марії Михайлівні, гр. Петріву Михайлу Семеновичу, гр. 

Швец Ірині Михайлівні, гр. Петрів Ігорю Михайловичу виконувати 

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

Земельного кодексу України. 

43. 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. Леськіву Миколі 

Степановичу по вул. Січових Стрільців,55  в с. Жовнівка. 

43.1. Передати гр.  Леськіву Миколі Степановичу, жителю м. Бережани, 

вул. Січових Стрільців,36/5 безоплатно у власність земельну ділянку 

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

господарських будівель та споруд по Січових Стрільців,55  в с. Жовнівка. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Леськіву Миколі Степановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 4308 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481600: 01:001:____ гр. Леськіву Миколі Степановичу в с. Жовнівка. 

44.1. Передати гр. Леськіву Миколі Степановичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 4308 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Жовнівка. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Леськіву Миколі Степановичу 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 6120480600:03:001:____ гр. Болюх Марії Миколаївні  

по вул. Лепкого Л.,9  в с. Поручин. 

45.1. Передати гр. Болюх Марії Миколаївні, жительці с. 

____________________  11 безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по  вул. Лепкого Л., 9  в с. 

Поручин. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Болюх Марії Миколаївні  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 6120480600:03:001:____ гр. Болюху Василю 

Мироновичу  по вул. Лепкого Л.,11  в с. Поручин. 

46.1. Передати гр. Болюху Василю Мироновичу, жителю 

____________________   безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по  вул. Лепкого Л.,11  в с. 

Поручин. 

46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

46.3. Гр. Болюх Марії Миколаївні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2110 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 01:002:____ гр. Болюх у Василю Мироновичу  в с. Поручин. 

47.1. Передати гр. Болюху Василю Мироновичу, жителю 

____________________   безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2110 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Поручин. 

47.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

47.3. Гр. Болюх у Василю Мироновичу  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 1885 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:001:____ гр. Болюху Василю Мироновичу в с. Поручин. 



48.1. Передати гр. Болюху Василю Мироновичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1885 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Поручин. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

48.3. Гр. Болюху Василю Мироновичу  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 2600 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Болюху Мирону Йосиповичу в с. Поручин. 

49.1. Передати гр. Болюху Мирону Йосиповичу, жителю 

____________________   безоплатно у власність земельну ділянку 2600 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 

49.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

49.3. Гр. Болюху Мирону Йосиповичу 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 1865 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:002:____ гр. Болюху Мирону Йосиповичу  в с. Поручин. 

50.1. Передати гр. Болюху  Мирону Йосиповичу, жителю 

____________________   безоплатно у власність земельну ділянку 1865 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 

50.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

50.3. Гр. Болюху  Мирону Йосиповичу 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 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. Болюху Мирону 

Йосиповичу, гр. Болюх Теклі Василівні, гр. Гайда Галині Миронівні, гр. 

Шевців Наталії Миронівні  по вул. Лепкого Л.,21  в с. Поручин. 

51.1. Передати гр. Болюху Мирону Йосиповичу, жителю 

____________________  , гр. Болюх Теклі Василівні, жительці 

____________________  , гр. Гайді Галині Миронівні, жительці 

____________________  гр. Шевців Наталії Миронівні, жительці 

____________________ безоплатно у спільну сумісну власність 



земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 51 

51.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

51.3. Гр. Болюху Мирону Йосиповичу, гр. Болюх Теклі Василівні, гр. Гайда 

Галині Миронівні, гр. Шевців Наталії Миронівні 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 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. Шевців Миколі 

Михайловичу, гр. Шевців Марії Миколаївні, гр. Шевців Ганні Тарасівні  по 

вул. Л.Лепкого, 110  в с. Поручин. 

52.1. Передати гр. Шевціву Миколі Михайловичу, гр. Шевців Марії 

Миколаївні, жителям ____________________  , гр. Шевців Ганні 

Тарасівні, жительці ____________________   безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по  вул. Л.Лепкого, 110  в с. Поручин. 

52.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

52.3. Гр. Шевців Миколі Михайловичу, гр. Шевців Марії Миколаївні, гр. 

Шевців Ганні Тарасівні 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 2600 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:001:____ гр. Шевціву Миколі Михайловичу  в с. Поручин. 

53.1. Передати гр. Шевціву Миколі Михайловичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2600 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Поручин. 

53.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

53.3. Гр. Шевціву Миколі Михайловичу  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

54. 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. Шевціву Миколі Михайловичу  в с. Поручин. 

54.1. Передати гр. Шевціву Миколі Михайловичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку 



площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Поручин. 

54.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

54.3. Гр. Шевціву Миколі Михайловичу 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 2650 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 03:001:____ гр. Шевціву Миколі Михайловичу  в с. Поручин. 

55.1. Передати гр. Шевціву Миколі Михайловичу, жителю 

____________________  безоплатно у власність земельну ділянку  

площею 2650 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Поручин. 

55.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

55.3. Гр. Шевціву Миколі Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 39 кв. м. для будівництва 

та обслуговування  автогаражу № 40,45  за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:001:____ гр. 

Головатому Стефану Петровичу  та гр. Головаті Оксані Степанівні  по вул. 

Корольова,3 «а»  в м. Бережани. 

56.1. Передати гр. Головатому Стефану Петровичу  та гр. Головаті Оксані 

Степанівні,  жителям ____________________  безоплатно у  спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по  вул. Корольова,3 «а»  в м. Бережани. 

56.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

56.3. Гр. Головатому Стефану Петровичу  та гр. Головаті Оксані Степанівні 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

57. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Лук’яновій М.М. 

 

Міський голова                                                             Ростислав БОРТНИК 


