
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VII сесія  

(І засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

25 березня 2021 року          м. Бережани         № ПРОЄКТ 204 

 

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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120481800:04:001:____ гр. Свистун Богдані 

Григорівні   по вул. Івана Франка,56   в с. Гиновичі. 

1.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Івана Франка, 56 в с. Гиновичі. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні   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 689 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 



сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:001:____ гр. Свистун Богдані Григорівні   в с. Гиновичі. 

2.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 689 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні  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 1805 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:001:____ гр. Свистун Богдані Григорівні   в с. Гиновичі. 

3.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 1805 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні  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 4518 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:002:____ гр. Свистун Богдані Григорівні   в с. Гиновичі. 

4.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 4518 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні  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 5038 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:002:____ гр. Свистун Богдані Григорівні   в с. Гиновичі. 

5.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку 5038 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



5.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні  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 3000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:01:002:____ гр. Свистун Богдані Григорівні   в с. Гиновичі. 

6.1. Передати гр. Свистун Богдані Григорівні, жительці  ________, вул. 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Свистун Богдані Григорівні  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 6002 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:002:____ гр. Жураковській Ганні Михайлівні    в с. 

Гиновичі. 

7.1. Передати гр. Жураковській Ганні Михайлівні, жительці  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку 6002 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Жураковській 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 1420 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:002:____ гр. Жураковській Ганні Михайлівні    в с. 

Гиновичі. 

8.1. Передати гр. Жураковській Ганні Михайлівні, жительці  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку 1420 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Жураковській Ганні Михайлівні    виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України.  

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120484900:02:001:____ гр. Дидику Григорію 

Дмитровичу    по вул.Горішня,22   в с. Надрічне. 

9.1. Передати гр. Дидику Григорію Дмитровичу, жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.Горішня,22   в с. Надрічне. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Дидику Григорію Дмитровичу 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 4308 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:001:____ гр. Дидику Григорію Дмитровичу в с. 

Надрічне. 

10.1. Передати гр. Дидику Григорію Дмитровичу, жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку 4308 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Дидику Григорію Дмитровичу 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 1407 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:001:____ гр. Дидику Григорію Дмитровичу в с. 

Надрічне. 

11.1. Передати гр. Дидику Григорію Дмитровичу, жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку 1407 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Дидику Григорію Дмитровичу 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 1443 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. Волошину Павлу 

Івановичу    по вул. Галини Дидик,4   в с.Шибалин. 



12.1. Передати гр. Волошину Павлу Івановичу, жителю  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1443 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Галини Дидик,4   в с. Шибалин. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Волошину Павлу Івановичу  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1399 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. Матвієйко Зіновії 

Михайлівні   по вул. Київська Русь,11   в с. Шибалин. 

13.1. Передати гр. Матвієйко Зіновії Михайлівні, жительці  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1399 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Київська Русь,11   в с. Шибалин. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Матвієйко Зіновії Михайлівні 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 2526 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120482500:02:002:____ гр. Бурдаш Ганні Василівні в с. Куропатники. 

14.1. Передати гр. Бурдаш Ганні Василівні, жительці  ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку  площею2526 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Бурдаш Ганні Василівні 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 2505 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120482500:02:002:____ гр. Бурдаш Ганні Василівні в с. Куропатники. 

15.1. Передати гр. Бурдаш Ганні Василівні, жительці  ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку  площею 2505 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



15.3. Гр. Бурдаш Ганні Василівні 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 1600 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120486400:02:003:____ гр. Бульчак Орисі Іванівні в с.  Потутори. 

16.1. Передати гр. Бульчак Орисі Іванівні, жительці  ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею  1600 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Потутори. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Бульчак Орисі Іванівні 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120489400:02:002: ____ гр. Бридун Ганні 

Василівні    по вул.Золочівська,90   в с. Надрічне. 

17.1. Передати гр. Бридун Ганні Василівні, жительці  ________, вул. 

Золочівська,90   безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Золочівська,90  в с. Надрічне. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Бридун Ганні Василівні    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 1373 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:002:____ гр. Бридун Ганні Василівні в с.  Надрічне. 

18.1. Передати гр. Бридун Ганні Василівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею  1373 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Бридун Ганні Василівні 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 1979 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:002:____ гр. Бридун Ганні Василівні в с.  Надрічне. 



19.1. Передати гр. Бридун Ганні Василівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею  1979 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Бридун Ганні Василівні 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 2730 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:002:____ гр. Бридун Ганні Василівні в с.  Надрічне. 

20.1. Передати гр. Бридун Ганні Василівні, жительці  ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею  2730 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Бридун Ганні Василівні 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 1203 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:002:____ гр. Шагаю Ігорю Васильовичу в с. Жуків. 

21.1. Передати гр. . Шагаю Ігорю Васильовичу, жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  1203 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Шагаю Ігорю Васильовичу 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 1678 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:002:____ гр. Шагаю Ігорю Васильовичу в с. Жуків. 

22.1. Передати гр. . Шагаю Ігорю Васильовичу, жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  1678 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Шагаю Ігорю Васильовичу 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 1203 кв. м. для 



ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:002:____ гр. Шагаю Ігорю Васильовичу в с. Жуків. 

23.1. Передати гр. . Шагаю Ігорю Васильовичу, жителю  с. Жуків  безоплатно 

у власність земельну ділянку площею  1203 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жуків. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Шагаю Ігорю Васильовичу 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 1537 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120482500:02:002:____ гр. Вовк Галині 

Миронівні   по вул. Центральна,12   в с. Куропатники. 

23.1. Передати гр. Вовк Галині Миронівні, жительці ________, вул. 

________безоплатно у приватну власність земельну ділянку площею 

1537 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Центральна,12   в с. 

Куропатники .  

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Вовк Галині Миронівні 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100:04:020:____ гр. Проць Марії 

Миколаївні   по вул. Гоголя,25   в м. Бережани. 

24.1. Передати гр. Проць Марії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у приватну власність земельну ділянку площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Гоголя,25   в м. Бережани.  

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Проць Марії Миколаївні 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120484900:02:002:____ гр. Підлужні Степанії 

Михайлівні   по вул. Золочівська,70   в с. Надрічне. 



25.1. Передати гр. Підлужні Степанії Михайлівні, жительці ________, 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Золочівська,70   в с.Надрічне.  

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Підлужні Степанії Михайлівні 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 2946 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Підлужні Степанії Михайлівні  в с. 

Надрічне. 

26.1. Передати гр. Підлужні Степанії Михайлівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2946 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Підлужні Степанії Михайлівні 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 6532 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Підлужні Степанії Михайлівні  в с. 

Надрічне. 

27.1. Передати гр. Підлужні Степанії Михайлівні , жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 6532 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Підлужні Степанії Михайлівні 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 2405 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Ковальчуку Степану Васильовичу  в с. 

Надрічне. 

28.1. Передати гр. Ковальчуку Степану Васильовичу , жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2405 

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



28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Ковальчуку Степану Васильовичу 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 407 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Ковальчуку Степану Васильовичу  в с. 

Надрічне. 

29.1. Передати гр. Ковальчуку Степану Васильовичу , жителю ________, 

вул. Золочівська,96 безоплатно у власність земельну ділянку площею 

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

Надрічне. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр. Ковальчуку Степану Васильовичу 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120484900:02:002:____ гр. Павлів Галині 

Степанівні   по вул.Золочівська,96   в с. Надрічне. 

30.1. Передати гр. Павлів Галині Степанівні , жительці  ________ безоплатно 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. Золочівська,96 в с. Надрічне. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Павлів Галині Степанівні 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 2920 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Павлів Галині Степанівні  в с. Надрічне. 

31.1. Передати гр. Павлів Галині Степанівні, жителю ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2920 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

31.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Павлів Галині Степанівні  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 2188 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Павлів Галині Степанівні  в с. Надрічне. 

32.1. Передати гр. Павлів Галині Степанівні, жительці ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 2188 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Павлів Галині Степанівні  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 2397 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Павлів Галині Степанівні  в с. Надрічне. 

33.1. Передати гр. Павлів Галині Степанівні, жительці ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 2188 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

33.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Павлів Галині Степанівні  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 3294 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Павлів Галині Степанівні  в с. Надрічне. 

34.1. Передати гр. Павлів Галині Степанівні, жительці ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 3294 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

34.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3. Гр. Павлів Галині Степанівні  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 4082 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:001:____ гр. Формігей Галині Михайлівні  в с. Гиновичі. 

35.1. Передати гр. Формігей Галині Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4082 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

35.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



35.3. Гр. Формігей Галині Михайлівні  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 1424 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:001:____ гр. Формігей Галині Михайлівні  в с. Гиновичі. 

36.1. Передати гр. Формігей Галині Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1424 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

36.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3. Гр. Формігей Галині Михайлівні  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 2231 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Формігей Галині Михайлівні  в с. Гиновичі. 

37.1. Передати гр. Формігей Галині Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2231 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

37.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

37.3. Гр. Формігей Галині Михайлівні  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 1900 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:001:____ гр. Формігей Галині Михайлівні  в с. Гиновичі. 

38.1. Передати гр. Формігей Галині Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1900 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Формігей Галині 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 1976 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 



за кадастровим номером 6120481800:04:001:____ гр. Мрочко Степану 

Михайловичу   по вул.Л.Українки,60 «а»   в с. Гиновичі. 

39.1. Передати гр. Мрочко Степану Михайловичу , жителю  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1976 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Л.Українки,60 «а»   в с. Гиновичі. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Мрочко Степану Михайловичу 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 1438 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мрочко Степану Михайловичу в с. 

Гиновичі. 

40.1. Передати гр. Мрочко Степану Михайловичу, жителю ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1438 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

40.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

40.3. Гр. Мрочко Степану Михайловичу 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 1130 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мрочко Степану Михайловичу в с. 

Гиновичі. 

41.1. Передати гр. Мрочко Степану Михайловичу, жителю ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1130 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Мрочко Степану Михайловичу 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 1341 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:002:____ гр. Мрочко Степану Михайловичу в с. 

Гиновичі. 



42.1. Передати гр. Мрочко Степану Михайловичу, жителю ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1341 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Мрочко Степану 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 2359 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120481800:04:001:____ гр. Мрочко Степану Михайловичу в с. 

Гиновичі. 

43.1. Передати гр. Мрочко Степану Михайловичу, жителю ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2359 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Мрочко Степану Михайловичу 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 2093 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

        6120484900:02:002:____ гр. Дичкевич Анні Михайлівні  в с. Надрічне. 

44.1. Передати гр. Дичкевич Анні Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2093 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Дичкевич Анні Михайлівні  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 30 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 3 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100:04:005:____ гр. Токарському Степану Володимировичу   по 

вул.Кульчицької,6  в м. Бережани. 

45.1. Передати гр. Токарському Степану Володимировичу, жителю  

________, вул. ________   безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 3 

по вул. Кульчицької,6   в м. Бережани. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



45.3. Гр. Токарському Степану Володимировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

46. Надати у власність гр. Якобчуку Анатолію Вікторовичу, жителю 

________, вул. ________ безоплатну у власність земельну ділянку 

площею 370 кв м для індивідуального садівництва по вул. Львівська за 

кадастровим номером 6120410100: 04: 004:____. 

46.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

47. Затвердити акт постійної комісії міської ради з  питань регулювання  

земельних відносин, від 16 березня 2021  року про погодження меж 

земельної ділянки  гр. Модь О.І., гр. Курок Н.І., гр. Цісельської М.І. 

співласників  житлового будинку по вул. Лепкого,93 в с. Поручин зі 

сторони  суміжної земельної ділянки гр. Луциків Григорія. 

48. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

Міський голова                                                      Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


