
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VІІ сесія 

(І засідання) 

 

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 25 березня 2021 року                      № ПРОЄКТ 172 

 

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 1398 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. Віятик  Ганні Степанівні  

по вул. Центральна,93  в с. Жуків. 

1.1. Передати гр. Віятик  Ганні Степанівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1398 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Центральна,93 в с. Жуків. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Віятик  Ганні Степанівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 5527 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 



сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:001:____ гр. Віятик  Ганні Степанівні    в с. Жуків. 

2.1. Передати гр. Віятик  Ганні Степанівні, жительці ________,вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 5527 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Віятик  Ганні Степанівні 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 6120489100:04:003: ____ гр. Когут Ярославі Тадеївні, 

гр. Когуту Івану Васильовичу, гр. Іваницькій Людмилі Іванівні  та гр. 

Гунько Оксані Іванівні по вул. Сонячна,6  в с. Урмань. 

3.1. Надати в оренду терміном до 01.03.2026 року  гр. Когут Ярославі 

Тадеївні , жительці ________, гр. Когут Івану Васильовичу, ________, 

вул. ________, гр. Іваницькі Людмилі Іванівні, жительці  ________, вул. 

________, гр. Гунько Оксані Іванівні жительці ________  земельну 

ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по Сонячна,6  в 

с. Урмань. 

3.2. Встановити орендну плату в розмірі 3%  від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3.3. Зареєструвати речове право у встановлено законодавством порядку. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1813 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120486400: 02:003:____ гр. Новицькій Марії Петрівні в с. Потутори. 

4.1. Передати гр. Новицькій Марії Петрівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1813 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Новицькій Марії Петрівні 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 644 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. Підфігурному Ігору 

Степановичу по вул.Молодіжна,25 в м.Бережани. 

5.1. Передати гр. Підфігурному Ігору Степановичу , жителю ________, 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 644 кв. м. 



для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Молодіжна,25 в м. Бережани.   

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Підфігурному Ігору Степановичу 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 124 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:018:____ гр. Сороці Марії 

Ярославлівні,  по вул. Шевченка,52«б»  в м. Бережани. 

6.1. Передати гр. Сороці Марії Ярославлівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно  у власність земельну ділянку площею 124 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Шевченка,52«б»  в м. Бережани. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Сороці Марії Ярославлівні 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 4587 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 04:002:____ гр. Беринді Івану Григоровичу в с. Біще. 

7.1. Передати гр. Беринді Івану Григоровичу , жителю ____,  безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 4587 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Біще. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

        7.3. Гр. Беринді Івану Григоровичу 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 879 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120480600:02:001:____ гр. Беринді Марії Василівні   

та  гр. Беринді Івану Миколайовичу по вул.Олісницького, 2  в с. Залужжя. 

8.1. Передати гр. Беринді Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________,  гр. Беринді Івану Миколайовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 879 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

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

Залужжя. 



8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Беринді Марії Василівні та гр. Беринді Івану Миколайовичу 

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 4222 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 02:001:____ гр. Беринді Марії Василівні  в с. Залужжя. 

9.1. Передати гр. Беринді Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 4222 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Залужжя. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Беринді Марії Василівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2945 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600: 02:001:____ гр. Беринді Марії Василівні  в с. Залужжя. 

10.1. Передати гр. Беринді Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2945 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Залужжя. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Беринді Марії Василівні   виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1427 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120482500:02:003: ____ гр. Олійник Катерині 

Петрівні та Олійник Івану Станіславовичу  по вул. Дальня,28   в с. 

Куропатники 

11.1. Передати гр. Олійник Катерині Петрівні , жительці  ________, гр. 

Олійник Івану Станіславовичу, жителю  ________ безоплатно  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 1427 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Дальня,28   в с. Куропатники. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Олійник Івану Станіславовичу, гр. Олійник Катерині Петрівні       

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 1306 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800: 02:001:____ гр. Нижник Ірині Михайлівні  в с. Підлісне. 

12.1. Передати гр. Нижник Ірині Михайлівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею  1306 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Підлісне. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Нижник Ірині Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120481600:02:001:____ гр. Мигдаль Ользі 

Романівній по вул. С.Бандери,9  в с. Жонівка. 

13.1. Передати гр. Мигдаль Ользі Романівній, жительці ________,  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по С.Бандери,9  в с. Жонівка . 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Мигдаль Ользі Романівній 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 2215 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. Ваську Богдану 

Ярославовичу по вул. Лесі Українки,16  в с. Потутори. 

14.1. Передати гр. Ваську Богдану Ярославовичу  , жителю ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2215 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по Лесі Українки,16  в с. Потутори . 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Ваську Богдану Ярославовичу    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 1628 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 



        6120489100:04:003:____ гр. Громнюк Галині Дмитрівній в с. Урмань. 

15.1. Передати гр. Громнюк Галині Дмитрівній , жительці  ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1628 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Урмань. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Громнюк Галині Дмитрівній 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 2500 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. Галасі Оксані Федорівній 

по вул.І. Дуди,14  в с. Потутори. 

16.1. Передати гр. Галасі Оксані Федорівній, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. І.Дуди,14  в с. Потутори . 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Галасі Оксані Федорівній 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 1427 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120486400:02:001:____ гр. Галасі Оксані Федорівній  в с. Потутори. 

17.1. Передати гр. Галасі Оксані Федорівній ,жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1427 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Галасі Оксані Федорівній 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 1310 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120486400:02:001:____ гр. Галасі Оксані Федорівні  в с. Потутори. 

18.1. Передати гр. Галасі Оксані Федорівні ,жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею  1310 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Галасі Оксані Федорівні 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 603 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:008:____ гр. Замостяник Галині 

Володимерівній по вул.Мечнікова,34  в м. Бережани. 

19.1. Передати гр. Замостяник Галині Володимерівній, жительці ________, 

вул. ________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 603 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул.Мечнікова,34  в м. Бережани. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Замостяник Галині Володимерівній 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 659 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:011:____ гр. Іваницькій Вірі 

Теодорівній по вул.Шевченка,31/3  в м. Бережани. 

20.1. Передати гр. Іваницькій Вірі Теодорівній , жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 659 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Шевченка,31/3 в м. Бережани. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Іваницькій Вірі Теодорівній  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 657 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:010:____ гр. Проців Романні Іванівні 

та Зарицькі Олександрі Михайлівні по вул.Комарова,31  в м. Бережани. 

21.1. Передати гр. Проців Романні Іванівні  , жительці ________, вул. 

________, гр. Зарицькі Олександрі Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________, безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 657 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Комарова,31 в м. Бережани. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Проців Романні Іванівній та Зарицькі Олександрі 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 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 Вірі Антонівній та 

Басарі Михайлу Григоривичу по вул.Лепкого.Л.,55  в с. Поручин. 

22.1. Передати гр. Басарі Вірі Антонівній, жительці с________, гр. Басарі 

Михайлу Григоривичу, жителю ________, безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Лепкого.Л,55 в с. Поручин. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Басарі Вірі Антонівній та гр. Басарі Михайлу Григоривичу,   

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 1200 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Басарі Вірі Антонівній   в с. Поручин. 

23.1. Передати гр. Басарі Вірі Антонівній ,жительці с. Поручин,    безоплатно 

у власність земельну ділянку площею  1200 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Поручин. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр.  Басарі Вірі Антонівній 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 4781 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:03:002:____ гр. Басарі Вірі Антонівній   в с. Поручин. 

24.1. Передати гр. Басарі Вірі Антонівній ,жительці ________,    безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 4781 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Поручин. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр.  Басарі Вірі Антонівній 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 3418 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:001:____ гр. Шагай Ользі Петрівні   в с. Жуків. 



25.1. Передати гр. Шагай Ользі Петрівні, жительці ________,    безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 3418 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр.   Шагай Ользі Петрівні   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 1874 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:001:____ гр. Шагай Ользі Петрівні   в с. Жуків. 

26.1. Передати гр. Шагай Ользі Петрівні, жительці с. Жуків,    безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1874 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр.   Шагай Ользі Петрівні   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 300 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:001:____ гр. Шагай Ользі Петрівні   в с. Жуків. 

27.1. Передати гр. Шагай Ользі Петрівні, жительці ________,    безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 300 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр.   Шагай Ользі Петрівні   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 2200 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 Ользі Петрівні, 

Шагай Ігорю Петровичу та Рибій Надії Петрівні по вул.Шевченка,98  в с. 

Жуків. 

28.1. Передати гр. Шагай Ользі Петрівні , жительці ________, гр. Шагай 

Ігорю Петровичу, жителю ________, вул. ________, гр. Рибій Надії 

Петрівні жительці ________, вул. ________ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2200 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Шевченка,98 в с. Жуків. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



28.3. Гр. Шагай Ользі Петрівні, гр. Шагай Ігорю Петровичу та гр.  Рибій 

Надії Петрівні,   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 616 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100:02:003:____ гр. Гальчак 

Оксані Василівні по вул. Монастипрок,87  в с. Лісники. 

29.1. Передати гр Гальчак Оксані Василівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 616 кв. м. 

для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення по вул.Монастирок,87 в с. 

Лісники. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр. Гальчак Оксані Василівні 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 26 кв. м. для  будівництва 

індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100:04:013: ____ гр. Дмитришин Андрію 

Миколайовичу по вул. Хатки,120«б» автогараж №9  в м. Бережани. 

30.1. Передати гр Дмитришин Андрію Миколайовичу, жителю ________, 

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

м. для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової 

та громадської забудови  по вул. Хатки,120«б» автогараж №9  в м. 

Бережани . 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Дмитришин Андрію Миколайовичу 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 52 кв. м. для  будівництва 

індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100:04:005:____ Матвіїв Інні Михайлівні 

по вул.Б.Хмельницького,2«д» автогараж №3  в м. Бережани. 

31.1. Передати гр, Матвіїв Інні Михайлівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 52 кв. м. 

для  будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової 

та громадської забудови  по вул. Б.Хмельницького,2«д» автогараж №3  

в м. Бережани . 

31.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Матвіїв Інні Михайлівні 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 595 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:008:____ гр. Вакиряк Катерині 

Михайлівні та Вакиряку Володимиру Богдановичу по вул. Мечнікова,44   в 

м. Бережани. 

32.1. Передати гр. Вакиряк Катерині Михайлівні , жительці ________, вул. 

________ та гр. Вакиряку Володимиру Богдановичу жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 595 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова,44   в м. 

Бережани.  

32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Вакиряк Катерині Михайлівні та Вакиряк Володимиру Богдановичу  

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 608 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:018:____ гр. Барташевські Любові 

Петрівній  по вул. Загороди,21   в м. Бережани. 

33.1. Передати гр. Бартошевські Любові Петрівній, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 608 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Загороди,21   в м. Бережани.  

33.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Бартошевські Любові Петрівній 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 1334 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Паньків Тетяні Василівні в с. Поручин. 

34.1. Передати гр. Паньків Тетяні Василівні, жительці ________, вул. 

________,    безоплатно у власність земельну ділянку площею  1334 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. Паньків Тетяні Василівні 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 1600 кв. м. для ведення 



особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Паньків Тетяні Василівні в с. Поручин. 

35.1. Передати гр. Паньків Тетяні Василівні, жительці ________, вул. 

________,    безоплатно у власність земельну ділянку площею   1600 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. Паньків Тетяні Василівні 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 1000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:03:001:____ гр. Паньків Тетяні Василівні в с. Поручин. 

36.1. Передати гр. Паньків Тетяні Василівні, жительці ________, вул. 

________,    безоплатно у власність земельну  1000 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. Паньків Тетяні Василівні 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 1300 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Паньків Тетяні Василівні в с. Поручин. 

37.1. Передати гр. Паньків Тетяні Василівні, жительці ________, вул. 

________,    безоплатно у власність земельну ділянку площею 1300 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. Паньків Тетяні Василівні 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 4124 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:002:____ гр. Миколишин Ганні Іванівні в с. Жуків. 

38.1. Передати гр. Миколишин Ганні Іванівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 4124 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Миколишин Ганні Іванівні 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 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. Миколишин Ганні 

Іванівні та гр. Миколишин Катерині Іванівні  по вул. Золочівська,15   в с. 

Жуків. 

39.1. Передати гр. Миколишин Ганні Іванівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Миколишин Катерині 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. Золочівська,15 в с. 

Жуків.  

39.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Миколишин Ганні Іванівні та гр. Миколишин Катерині Іванівні    

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 4000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120480600:01:002:____ гр. Панашію Ярославу Мирославовичу в с. Біще. 

40.1. Передати гр. Панашію Ярославу Мирославовичу, жителю ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4000 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. Панашію Ярославу Мирославовичу 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 2103 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120489400:02:003:____ гр. Романів Наталі Мирославлівні в с. Шибалин. 

41.1. Передати гр. Романів Наталі Мирославлівні, жительці ________, вул 

Бережанська 12,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2103 

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

41.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Романів Наталі Мирославлівні 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 1845 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 



та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:02:002:____ гр. Семків Оксані Романівні   

по вул. Мічуріна,64   в с. Лісники. 

42.1. Передати гр. Семків Оксані Романівні , жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1845 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Мічуріна,64 в с. Лісники.  

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Семків Оксані Романівні 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 2236 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. Білецькій Ганні 

Григорівні та Більцькій Марії Василівній   по вул. Золочівська,84   в с. 

Жуків. 

43.1. Передати гр. Білецькій Ганні Григорівні , жительці ________, вул. 

________ та Більцькій Марії Василівній,  жительці ________, вул. 

________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 2236 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Золочівська,84   в с. 

Жуків .  

43.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Білецькій Ганні Григорівні та Більцькій Марії Василівній 

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 1462 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:002:____ гр. Білецькій Ганні Григорівні в с. Жуків. 

44.1. Передати гр. Білецькій Ганні Григорівні, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну  1462 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Жуків. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Білецькій Ганні Григорівні 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 2305 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:001:____ гр. Білецькій Ганні Григорівні в с. Жуків. 



45.1. Передати гр. Білецькій Ганні Григорівні, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну  2305 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Жуків. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Білецькій Ганні Григорівні 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 ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481600:02:001:____ гр.  Мигдаль Ользі Романівні в с.Жонівка. 

46.1. Передати гр. Мигдаль Ользі Романівні, жительці ________,  безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Шибалин. 

46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

46.3. Гр.  Мигдаль Ользі Романівні 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 2328 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120482500:03:001:____ гр.  Олійник Катерині Михалівні в с.Куропатники. 

47.1. Передати гр. Олійник Катерині Михалівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2328 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с.Куропатники. 

47.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

47.3. Гр. Олійник Катерині Михалівні 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 802 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120482500:02:003:____ гр. Олійник Катерині Михалівні  в с.Куропатники. 

48.1. Передати гр.Олійник Катерині Михалівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 802 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с.Куропатники. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

48.3. Гр. Олійник Катерині Михалівні 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 4124 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:03:002:____ гр. Миколишин Ганні Іванівні  в с.Жуків. 

49.1. Передати гр. Миколишин Ганні Іванівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 4124 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с.Жуків. 

49.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

49.3. Гр. Миколишин Ганні Іванівні 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 2827 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120489400:02:001:____ гр. Висоцікій Марії Василівні в с. Шибалин. 

50.1. Передати гр. Висоцікій Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2827 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

50.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

50.3. Гр.Висоцікій Марії Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

51. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Лук’яновій М.М. 


