
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VIII скликання 

XVI сесія 

(__ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2021року                   м. Бережани                      ПРОЕКТ №658 

                    

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(протокол 43), сесія  Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1928 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. Дячинській Марії Миколаївні, по вул. 

Мічуріна, 24а,  в  с. Лісники, м. Бережани.    

1.1. Передати гр. Дячинській Марії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1928 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Мічуріна, 24а,  в  с. Лісники.    

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Дячинській Марії Миколаївні виконувати обов’язки власника 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1418  кв. м. 



для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером        

6120410100:02:002:____   гр.  Дячинській Марії Миколаївні в с. Лісники. 

2.1. Передати гр. Дячинській Марії Миколаївні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  1418 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лісники. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

      2.3. Гр. Дячинській Марії Миколаївні 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 6120481600:02:001:____ гр. Кінаш Ользі Михайлівні, по вул. Бандери 

С., 52,  в  с. Жовнівка.    

3.1. Передати гр. Кінаш Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Бандери С., 52,  в  с. Жовнівка.    

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Кінаш Ользі Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 2493 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481600:02:001:____ – площею   1376 кв.м., 

        6120481600:02:001:____  – площею   1117 кв.м.  

  гр. Кінаш Ользі Михайлівні на території Жовнівського старостинського 

округу. 

4.1. Передати гр. Кінаш Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки  площею  2493 кв. м., а саме: 

         6120481600:02:001:____ – площею   1376 кв.м., 

        6120481600:02:001:____  – площею   1117 кв.м.  

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Жовнівського старостинського округу. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 4.3. Гр. Кінаш Ользі Михайлівні 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 1160 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. Михайлевичу Михайлу Васильовичу, по 

вул. Бічна, 5,  в  с. Поручин.    

5.1. Передати гр. Михайлевичу Михайлу Васильовичу, жителю                             

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1160 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Бічна, 5,  в с. Поручин.    

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Михайлевичу Михайлу Васильовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 4515 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:04:002:____ – площею   750 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   765 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею  3000 кв.м. 

  гр. Остапіву Володимиру Васильовичу в с. Гиновичі. 

6.1. Передати гр. Остапіву Володимиру Васильовичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею  4515 кв. м., а саме 

       6120481800:04:002:____ – площею   750 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   765 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею  3000 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Остапіву Володимиру Васильовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 4515 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:003:____ – площею   750 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   765 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею  3000 кв.м. 

  гр. Нестерівській Олені Миколаївні в с. Куропатники. 

7.1. Передати гр. Нестерівській Олені Миколаївні, жительці                                        

________, безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею  4515 кв. 

м., а саме: 

        6120482500:02:003:____ – площею   750 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   765 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею  3000 кв.м. 



      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Нестерівській Олені Миколаївні  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) загальною площею 1018 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером       

6120482500:03:001:____  гр. Нестерівській Олені Миколаївні в с. Баранівка. 

8.1. Передати гр. Нестерівській Олені Миколаївні, жительці                                       

________, безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею  1018 кв. 

м. для ведення особистого селянського господарства в с. Баранівка. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 8.3. Гр.  Нестерівській Олені Миколаївні  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 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. Цимбалістому Михайлу Григоровичу по 

вул. Польова, 21 в с. Поручин. 

9.1.Передати гр. Цимбалістому Михайлу Григоровичу, жителю  ________ 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Польова, 21 в с. Поручин. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр.  Цимбалістому Михайлу Григоровичу  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 1878 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. Вархоляк Олександрі Михайлівні та гр. 

Дайчак Надії Зіновіївні по вул. І. Франка, 32, в с. Жовнівка. 

10.1.Передати гр. Вархоляк Олександрі Михайлівні. жительці ________, 

вул. ________ та гр. Дайчак Надії Зіновіївні, жительці ________, вул. ________,  

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 1878 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. І. Франка, 32, в с. Жовнівка. 



10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Вархоляк Олександрі Михайлівні та гр. Дайчак Надії Зіновіївні 

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) загальною площею 1500 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером       

6120486000:02:001:____  гр. Шинкляру Михайлу Богдановичу в с. Посухів, 

урочище «Руміш». 

11.1. Передати гр. Шинкляру Михайлу Богдановичу, жителю ________ 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1500  

кв. м.  для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів, урочище 

«Руміш». 

11.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Шинкляру Михайлу Богдановичу 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 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120486000:02:001:____ гр. Скрипнику Ігорю Івановичу по вул. 

Шевченка, 21 в с. Посухів. 

12.1.Передати гр. Скрипнику Ігорю Івановичу, жителю ________ вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка, 21 в с. Посухів. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр.  Скрипнику Ігорю Івановичу виконувати обов’язки власника 

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 5473 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120486000:02:003:____ – площею   2000 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   2971 кв.м.,  

        6120486000:02:001:____  – площею  502 кв.м. 

  гр.  Скрипнику Ігорю Івановичу на території Посухівського 

старостинського округу. 

13.1. Передати гр. Скрипнику Ігорю Івановичу, жителю ________ вул. 

________, безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею  5473 кв. 

м., а саме: 



        6120486000:02:003:____ – площею   2000 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   2971 кв.м.,  

        6120486000:02:001:____  – площею  502 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського старостинського округу. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр.  Скрипнику Ігорю Івановичу 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 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. Головацькій Надії Василівні  по вул. 

Шевченка, 17 в с. Шибалин. 

14.1.Передати гр. Головацькій Надії Василівні, жительцці ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка, 17 в с. Шибалин. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр.  Головацькій Надії 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) для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120489400:02:001:____ площею 3499 кв. 

м.,  гр. Головацькій Надії Василівні в с. Шибалин. 

15.1. Передати гр. Головацькій Надії Василівні, жителю ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 3499 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Головацькій Надії 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 290 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. Романишину Роману Васильовичу по вул. 

Крушельницької С., 6, в м. Бережани. 

16.1.Передати гр. Романишину Роману Васильовичу, жителю ________. вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 290 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Крушельницької С., 6, в м. Бережани. 



16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр.  Романишину Роману Васильовичу 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 6120489400:02:001:____ гр. Висоцькій Марії Василівні  по вул. Героїв 

Повстанців, 21 в с. Шибалин. 

17.1.Передати гр. Висоцькій Марії Василівні, жительці ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Героїв Повстанців, 21 в с. Шибалин. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр.  Висоцькій Марії 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) загальною площею 579 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:02:003:____, гр. Лехіцькому 

Мирославу Володимировичу в с. Лісники, садівниче товариство «Джерело». 

18.1. Передати гр. Лехіцькому Мирославу Володимировичу, жителю вул.                       

________,  ________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею  

579 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 18.3. Гр. Лехіцькому Мирославу Володимировичу 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 960 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

 6120482500:02:003:____ гр. Горулі Ользі Ярославівні на території 

Куропатницького старостинського округу Бережанської територіальної громади. 

19.1. Передати гр. Горулі Ользі Ярославівні, жительці ________ вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 960 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за кадастровим 

номером 6120482500:02:003:____ площею 960 кв. м. на території 

Куропатницького старостинського округу Бережанської територіальної громади  

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



19.3. Гр. Горулі Ользі Ярославівні, виконувати обов’язки власника 

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

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


