
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VIII сесія  

(ІІІ засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   
 

12 травня 2021 року         м. Бережани                       № 242 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

та передачу даних земельних ділянок у власність. 

 
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. Луців Марії Михайлівні по вул. Івана 

Франка,29А в с. Гиновичі. 

1.1. Передати гр. Луців Марії Михайлівні, жительці ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Івана Франка,29А в с. Гиновичі. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Луців Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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



10288 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:04:001:____ - площею 2380 кв.м., 

6120481800:04:001:____ - площею 2075 кв.м., 

6120481800:01:002:____  - площею 1208 кв.м.,  

6120481800:01:002:____ - площею 1925 кв.м., 

6120481800:04:002:____ - площею 2700 кв.м. гр. Луців Марії Михайлівні в 

с. Гиновичі. 

2.1. Передати гр. Луців Марії Михайлівні, жительці ________ 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 10288 кв. м., 

а саме: 

6120481800:04:001:____ - площею 2380 кв.м., 

6120481800:04:001:____ - площею 2075 кв.м.,  

6120481800:01:002:____  - площею 1208 кв.м.,  

6120481800:01:002:____ - площею 1925 кв.м.,  

6120481800:04:002:____ - площею 2700 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Гиновичі. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Луців Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2276 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. Мигдалю Ярославу Михайловичу по вул. 

Шевченка,2 в с. Потутори. 

3.1. Передати гр. Мигдалю Ярославу Михайловичу , жителю ________ 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 2276     кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Шевченка,2 в с. Потутори. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Мигдалю Ярославу Михайловичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

6120480600:04:001:____ гр. Шевчишину Григорію Миколайовичу  по вул. 

Гайова,10 в с. Біще. 



4.1. Передати гр. Шевчишину Григорію Миколайовичу, жителю 

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

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

будівель та споруд по вул. Гайова,10 в с. Біще. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Шевчишину Григорію Миколайовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

3503 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:              

6120480600:01:002:____ - площею 1294 кв.м., 

6120480600:04:001:____ -площею 2209 кв.м. гр. Шевчишину Григорію 

Миколайовичу в с. Біще. 

5.1. Передати гр. Шевчишину Григорію Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________,  безоплатно у власність земельні ділянки загальною  

площею 3503 кв. м., а саме  

6120480600:01:002:____ - площею 1294 кв.м.,  

6120480600:04:001:____ -площею 2209 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с.Біще. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Шевчишину Григорію Миколайовичу 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 1338 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 

 6120410100:03:001:____ гр. Синишину Миколі Миколайовичу  по вул. 

Польова,27  в с. Рай. 

6.1. Передати гр. Синишину Миколі Миколайовичу, жителю ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1338 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Польова,27 в с.Рай. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Синишину Миколі Миколайовичу  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 1202 кв. м. 



для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

   6120410100:03:001:0693 гр. Синишину Миколі Миколайовичу в с. Рай. 

7.1. Передати гр. Синишин Миколі Миколайовичу, жителю ________, 

вул. ________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1202 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с.Рай. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Синишину Миколі Миколайовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

10279 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:  

6120486400:02:003:____ - площею 6004 кв.м., 

6120486400:02:001:____ - площею 798 кв.м., 

6120486400:02:003:____ - площею 1505 кв.м., 

6120486400:02:001:____ - площею 478 кв.м.,  

6120486400:02:003:____ - площею 1494 кв.м. гр. Венгер Богдану 

Михайловичу в с. Потутори. 

8.1. Передати гр. Венгер Богдану Михайловичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки площею 10279 кв. м., а саме 

6120486400:02:003:____ - площею 6004 кв.м., 

6120486400:02:001:____ – площею 798 кв.м.,  

6120486400:02:003:____ - площею 1505 кв.м.,  

6120486400:02:001:____ - площею 478 кв.м.,  

6120486400:02:003:____ - площею 1494 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Потутори. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Венгеру Богдану Михайловичу 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 2200 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. Боднару Михайлу Федоровичу по вул. 

Кульчицької О.,13 в с. Посухів. 

9.1. Передати гр. Боднару Михайлу Федоровичу, жителю ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2200 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Кульчицької О.,13 в с. Посухів . 



9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Боднару Михайлу Федоровичу виконувати обов’язки власника 

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

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

2892 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:         

6120486000:02:001:____ -  площею 1511 кв.м.,  

6120486000:02:003:____ - площею 1381 кв.м., гр. Боднару Михайлу 

Федоровичу в с. Посухів. 

10.1. Передати гр. Боднару Михайлу Федоровичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки площею 2892 кв. м.,  

а саме : 

6120486000:02:001:____ - площею 1511 кв.м., 

6120486000:02:003:____ - площею 1381 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Боднару Михайлу Федоровичу виконувати обов’язки власника 

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

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

5713 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120484900:02:002:____ - площею 1371 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 1805 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 2537 кв.м. гр. Баран Катерині Дмитрівні 

в с. Надрічне. 

11.1. Передати гр. Баран Катерині Дмитрівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки площею 5713 кв. м., а саме: 

6120484900:02:002:____ - площею 1371 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 1805 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 2537 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Баран Катерині Дмитрівні 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 4460           

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

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

6120489400:02:003:____ гр. Атаманчук Богдану Івановичу в с. Шибалин. 



12.1. Передати гр. Атаманчук Богдану Івановичу , жителю ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4460 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Атаманчук Богдану 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 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

6120489400:02:001:____ гр. Старко Михайлу Федоровичу  по вул. Героїв 

Повстанців,11 в с. Шибалин. 

13.1. Передати гр. Старко Михайлу Федоровичу, жителю ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Героїв Повтанців,11 в с. Шибалин. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Старко Михайлу Федоровичу 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 4011 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

 6120489400:02:001:____ гр. Старко Михайлу Федоровичу в с. Шибалин. 

14.1. Передати гр. Старко Михайлу Федоровичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4011 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Старко Михайлу Федоровичу 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 5287 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

6120482500:02:002:____ гр. Леськів Марії Василівні в с. Куропатники. 

15.1. Передати гр. Леськів Марії Василівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 5287 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



15.3. Гр. Леськів Марії 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 2500 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. Леськів Марії Василівні по вул. ________ в                       

________. 

16.1. Передати гр. Леськів Марії Василівні, жительці с.Куропатники, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Тиха,13 в с. Куропатники. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Леськів Марії Василівні 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 1629 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. Білику Василю Омеляновичу по 

вул.Горішня,37 в с. Надрічне. 

17.1. Передати гр. Білику Василю Омеляновичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1629 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Горішня,37 в с. Надрічне. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Білику Василю Омеляновичу виконувати обов’язки власника 

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

6314 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:   

6120484900:02:001:____ - площею 4400 кв.м., 

6120484900:02:001:____- площею 1914 кв.м. гр. Білику Василю 

Омеляновичу в с. Надрічне. 

18.1. Передати гр. Білику Василю Омеляновичу, жителю с.Надрічне,  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною  площею 6314 кв. м.,а саме: 

6120484900:02:001:____ - площею 4400 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 1914 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 



18.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Білику Василю Омеляновичу.  виконувати обов’язки власника 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

6120480600:04:002:____ гр. Козак Катерині Степанівні та гр. Козаку 

Василю Михайловичу  по вул.Т.Шевченка,1«а» в с. Біще. 

19.1. Передати гр. Козак Катерині Степанівні, жительці ________ та гр. 

Козаку Василю Михайловичу, жителю ________, безоплатно у спільну сумісну 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Т.Шевченка,1«а» в с.Біще. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Козак Катерині Степанівні та гр. Козаку Василю Михайловичу 

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 10143       

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

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

 6120480600:04:002:____ гр. Козак Катерині Степанівні  в с. Біще. 

20.1. Передати гр. Козак Катерині Степанівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 10143 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Біще. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Козак Катерині Степанівні виконувати обов’язки власника 

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

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

3600 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:  

6120480600:01:002:____ -  площею 1350 кв.м., 

6120480600:03:001:____ -  площею 690 кв.м.,  

6120480600:03:001:____- площею 1560 кв.м. гр. Святому Григорію 

Євстаховичу в с. Поручин. 

21.1. Передати гр. Святому Григорію Євстаховичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною  площею 3600 кв. м.,а саме:  

6120480600:01:002:____ - площею 1350 кв.м.,  

6120480600:03:001:____ - площею 690 кв.м.,  



6120480600:03:001:____ – площею 1560 кв.м.  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Поручин. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Святому Григорію Євстаховичу 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 1860 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. Матвіїву Стефану Михайловичу та гр. Віятик 

Любові Степанівні  по вул.Золочівська,53 в с. Жуків. 

22.1. Передати гр. Матвіїву Стефану Михайловичу, жителю ________, 

вул. ________ та гр. Віятик Любові Степанівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 

1860 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул.Золочівська,53 в с. Жуків. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Матвіїву Стефану Михайловичу та гр. Віятик Любові Степанівні    

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

Земельного кодексу України. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

2965 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:03:002:____ - площею 704 кв. м.,  

6120481800:03:002:____- площею 2261 кв. м., гр. Матвіїву Стефану 

Михайловичу в с. Жуків. 

23.1. Передати гр. Матвіїву Стефану Михайловичу, жителю 

с.Жуків,вул.Золочівська,53,  безоплатно у власність земельні ділянки  загальною 

площею 2965 кв. м., а саме: 

6120481800:03:002:____ - площею 704 кв.м., 

6120481800:03:002:____- площею 2261 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Матвіїву Стефану Михайловичу  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 749 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  



6120410100:04:009:____ гр. Миханів Дануті Іванівні по 

вул.Чайковського,11 в м. Бережани. 

24.1. Передати гр. Миханів Дануті Іванівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 749 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Чайковського,11 в м. Бережани. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Миханів Дануті Іванівні 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 1546 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. Козак Марії Іллічні та гр. Козак Надії 

Михайлівні по вул. Лепкого Л.,43 в с. Поручин. 

25.1. Передати гр. Козак Марії Іллічні , жительці ________, та гр. Козак 

Надії Михайлівні, жительці ________, вул. ________ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 1546 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лепкого Л.,43 в с. Поручин  

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Козак Марії Іллічні та гр. Козак Надії 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 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

6120481800:03:001:____ гр. Лещуку Петру Степановичу по 

вул.Шевченка,78а в с. Жуків. 

26.1. Передати гр. Лещуку Петру Степановичу, жителю ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка,78а в с .Жуків. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Лещуку Петру Степановичу обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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



4059 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:   

6120480600:04:002:____ - площею 1019 кв.м.,  

6120480600:04:001:____ -площею 1637 кв.м., 

6120480600:04:001:____ - площею 1403 кв.м. гр. Шевчишин Галині 

Михайлівні в с.Біще. 

27.1. Передати гр. Шевчишин Галині Михайлівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною  площею 4059 кв. м.,а саме:  

6120480600:04:002:____ - площею 1019 кв.м., 

6120480600:04:001:____ - площею 1637 кв.м.,  

6120480600:04:001:____ - площею 1403 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с.Біще. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Шевчишин Галині 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 1200 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. Коваль Ользі Василівні та гр. Когут Надії 

Іванівни   по вул.Миру,54 в с. Урмань. 

28.1. Передати гр. Коваль Ользі Василівні жительці ________ та гр. Когут 

Надії Іванівни жительці ________, безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку площею 1200 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.Миру,54 в                  

с. Урмань. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Коваль Ользі Василівні та гр. Когут Надії Іванівни виконувати 

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

кодексу України. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

5846 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:    

6120489100:04:003:____ - площею 1209 кв.м., 

6120489100:04:003:____ – площею 2338 кв.м., 

6120489100:04:003:____ – площею 2299 кв.м. гр. Коваль Ользі Василівні в 

с. Урмань. 

29.1. Передати гр. Коваль Ользі Василівні, жительці  ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки  загальною площею 5846 кв.м., а саме:  

6120489100:04:003:____ - площею 1209 кв.м., 

6120489100:04:003:____ - площею 2338 кв.м.,  



 6120489100:04:003:____ - площею 2299 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с.Урмань. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр. Коваль Ользі 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 2044 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. Бортник Марії Василівні по вул. Лесі 

Українки,1 в с. Посухів. 

30.1. Передати гр. Бортник Марії Василівні,  жительці ________, вул. 

________, безоплатно у  власність земельну ділянку площею 2044 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лесі Українки,1 в с. Посухів. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Бортник Марії Василівні виконувати обов’язки власника 

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

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1400          

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

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

           6120486000:01:002:____ гр. Бортник Марії Василівні в с. Посухів. 

31.1. Передати гр. Бортник Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1400 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

31.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Бортник Марії Василівні 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 2148           

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 Андрію Івановичу по 

вул.Дружна,5 в с. Шибалин. 

32.1. Передати гр. Волошину Андрію Івановичу, жителю ________, вул. 

________, безоплатно у  власність земельну ділянку площею 2148 кв.м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Дружна,5 в с. Шибалин. 



32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Волошину Андрію Івановичу виконувати обов’язки власника 

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

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

9257 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:     

6120489400:02:001:____ - площею 3243 кв.м., 

6120489400:02:001:____ - площею 1993 кв.м., 

6120489400:02:001:____- площею 4021 кв.м. гр. Атаманчуку Івану 

Михайловичу в с. Шибалин. 

33.1. Передати гр. Атаманчуку Івану Михайловичу, жителю ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  загальною  площею 9257 кв.м., а саме:  

6120489400:02:001:____ -   площею 3243 кв.м., 

6120489400:02:001:____ -   площею 1993 кв.м.,  

6120489400:02:001:____ - площею 4021 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Шибалин. 

33.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Атаманчуку Івану Михайловичу  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 2500           

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. Жайворонку Володимиру Івановичу по 

вул.Дальня,21 в с. Куропатники. 

34.1. Передати гр. Жайворонку Володимиру Івановичу, жителю                        

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

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

будівель та споруд по вул.Дальня,21 в с. Куропатники. 

34.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3. Гр. Жайворонку Володимиру Івановичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1512          

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

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

 6120482500:02:003:____ гр. Жайворонку Володимиру Івановичу в                                 

с. Куропатники. 



35.1. Передати гр. Жайворонку Володимиру Івановичу, жителю                             

________, вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1512 

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

35.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

35.3. Гр. Жайворонку Володимиру Івановичу 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 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. Стефанів Стефанії Миколаївні, гр. Стасюку 

Василю Мироновичу та гр. Куцій Марії Іванівні по вул.Золочівська,29 в с. Жуків. 

36.1. Передати гр. Стефанів Стефанії Миколаївні , жительці ________, гр. 

Стасюку Василю Мироновичу, жителю ________, вул. ________ та гр. Куцій 

Марії 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,29 в с. Жуків. 

36.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3. Гр. Стефанів Стефанії Миколаївні, гр. Стасюку Василю Мироновичу 

та гр. Куцій Марії Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

5998 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:             

6120481800:03:002:____ - площею 1812 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею 900 кв.м., 

6120481800:03:002:0264 - площею 1382 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею 1904 кв.м. гр.  Стефанів Стефанії 

Миколаївні в с. Жуків. 

37.1. Передати гр. Стефанів Стефанії Миколаївні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки площею 5998 кв. м., а саме: 

6120481800:03:002:____ - площею 1812 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею 900 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею 1382 кв.м., 

6120481800:03:002:____ - площею 1904 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

37.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



37.3. Гр. Стефанів Стефанії Миколаївні виконувати обов’язки власника 

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

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

  6120484900:02:002:____ гр. Барану Степану Михайловичу та                         

гр. Насткевич Наталії Степанівні по вул.Золочівська,43 в с. Надрічне. 

38.1. Передати гр. Барану Степану Михайловичу,  жителю ________, вул. 

________ та гр. Насткевич Наталії Степанівні, 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,43 в с. Надрічне. 

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Барану Степану Михайловичу та гр. Насткевич Наталії 

Степанівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

9679 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:             

6120484900:02:002:____ -  площею 5807 кв.м., 

6120484900:02:002:____ -  площею 2115 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1757 кв.м. гр.  Барану Степану 

Михайловичу в с. Надрічне. 

39.1. Передати гр. Барану Степану Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки площею 9679 кв. м., а саме: 

6120484900:02:002:____ - площею 5807 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 2115 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1757 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Барану 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 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 

 6120484900:02:001:____ гр. Серафименко Галині Михайлівні по 

вул.Горішня,48 в с. Надрічне. 



40.1. Передати гр. Серафименко Галині Михайлівні ,жительці ________, 

вул. Богдана Хмельницького,33 безоплатно у  власність земельну ділянку 

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

господарських будівель та споруд по вул.Горішня,48 в с. Надрічне. 

40.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

40.3. Гр. Серафименко Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

7378 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:             

6120484900:02:001:____ -  площею 2700 кв.м., 

6120484900:02:001:____ -  площею 2993 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 1685 кв.м. гр. Серафименко Галині 

Михалівні  в с. Надрічне. 

41.1. Передати гр. Серафименко Галині Михалівні, жительці                              

________, вул. ________, безоплатно у власність земельні ділянки площею 7378 

кв. м., а саме: 

6120484900:02:001:____ - площею 2700 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 2993 кв.м., 

6120484900:02:001:____ - площею 1685 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Серафименко Галині Михалівні виконувати обов’язки власника 

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

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

  6120482500:02:001:____ гр. Стрільці Марії Миколаївні та гр. Пирогу 

Миколі Сергійовичу по вул.Вигнанка,13 в с. Куропатники. 

42.1. Передати гр. Стрільці Марії Миколаївні, жительці ________, та гр. 

Пирогу Миколі Сергійовичу, жителю ________ вул. ________, безоплатно у 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Вигнанка,13 в с. Куропатники. 

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Стрільці Марії Миколаївні та гр. Пирогу Миколі Сергійовичу 

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 1601 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером  

6120482500:02:001:____ гр. Стрільці Марії Миколаївні  в с. Куропатники. 

43.1. Передати гр. Стрільці Марії Миколаївні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1601 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Стрільці Марії Миколаївні виконувати обов’язки власника 

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

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

12958 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 

 6120486000:01:001:____  гр. Бевх Світлані Богданівні на території 

Посухівського старостинського округу. 

44.1. Передати гр. Бевх Світлані Богданівні, жительці ________, вул. вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 12958 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Посухівського старостинського округу. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Бевх Світлані Богданівні  виконувати обов’язки власника 

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

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1853 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам  

6120486400:01:002:____  гр. Бевх Світлані Богданівні на території 

Потуторського старостинського округу. 

45.1. Передати гр. Бевх Світлані Богданівні, жительці ________, вул.  

________,  безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1853 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Потуторського старостинського округу. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Бевх Світлані Богданівні  виконувати обов’язки власника 

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

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

2618 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 



 6120486000:01:002:____  гр. Бевх Світлані Богданівні  на території 

Посухівського старостинського округу. 

46.1. Передати гр. Бевх Світлані Богданівні, жительці с. Посухів, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 2618 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Посухівського старостинського округу. 

46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

46.3. Гр. Бевх Світлані Богданівні  виконувати обов’язки власника 

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

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості) площею 7350 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

  6120481600:01:001:____ гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та гр. 

Сокульському Олегу Миколайовичу на території Жовнівського старостинського 

округу. 

47.1. Передати гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу, жителю                       

________, вул. ________ та гр. Сокульському Олегу Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________, безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 7350 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  на території Жовнівського старостинського округу. 

47.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

47.3. Гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та гр. Сокульському 

Олегу Миколайовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості) площею 2012 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

 6120486400:01:002:____ гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та гр. 

Сокульському Олегу Миколайовичу на території Жовнівського старостинського 

округу.. 

48.1. Передати гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу, жителю             

________, вул. ________ та гр. Сокульському Олегу Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 2012 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Жовнівського старостинського округу. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

48.3. Гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та гр. Сокульському 

Олегу Миколайовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості) площею 2613 кв. м. 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

       6120410100:04:016:____ гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та 

гр. Сокульському Олегу Миколайовичу на території Жовнівського 

старостинського округу. 

49.1. Передати гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________ та гр. Сокульському Олегу Миколайовичу, жителю 

м.Тернопіль, вул.Проектна,1, безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 2613 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Жовнівського старостинського округу. 

49.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

49.3. Гр. Сокульському Ярославу Миколайовичу та гр. Сокульському 

Олегу Миколайовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером  

    6120481600:02:001:____ гр. Пиріг Оксані Петрівні  по вул. Січових 

Стрільців,70а в с. Жовнівка. 

50.1. Передати гр. Пиріг Оксані Петрівні , жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Січових Стрільців,70а в с. Жовнівка. 

50.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

50.3. Гр. Пиріг Оксані Петрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1028 кв. м. 

для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номером 

  6120410100:04:014:____ гр. Ковальчук Марії Петрівні   по вул. Хатки  в                    

м. Бережани. 

51.1. Передати гр. Ковальчук Марії Петрівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1028 кв. м.  для 

ведення індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення по вул. Хатки  в м. Бережани . 

51.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



51.3. Гр. Ковальчук Марії Петрівні  виконувати обов’язки власника 

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

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

8588 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120484900:02:002:____ - площею 1293 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1979 кв.м., 

6120484900:02:002:____  - площею 1100 кв.м.,  

6120484900:02:002:____ - площею 1635 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1525 кв.м., 

6120484900:02:002:____ -площею 1056 кв.м. гр. Подусівській Ганні 

Василівні в с. Надрічне. 

52.1. Передати гр. Подусівській Ганні Василівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 8588 кв. м., а саме: 

6120484900:02:002:____ - площею 1293 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1979 кв.м., 

6120484900:02:002:____  - площею 1100 кв.м.,  

6120484900:02:002:____ - площею 1635 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1525 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1056 кв. м.,  

6120484900:02:002:____- площею 1056 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

52.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

52.3. Гр. Подусівській Ганні Василівні виконувати обов’язки власника 

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

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

6518 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

 6120481800:01:002:____  гр. Стефаніву Михайлу Володимировичу  на 

території Жуківського старостинського округу 

53.1. Передати гр. Стефаніву Михайлу Володимировичу , жителю                  

________,  вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 6518 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

на території  Жуківського старостинського округу. 

53.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

53.3. Гр. Стефаніву Михайлу Володимировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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



1721 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

     6120481800:01:003:____  гр. Стефаніву Михайлу Володимировичу на 

території Жуківського старостинського округу 

54.1. Передати гр. Стефанів Михайлу Володимировичу , жителю с. Жуків,  

вул.Шевченка,80  безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 

1721 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Жуківського старостинського округу 

54.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

54.3. Гр. Стефаніву Михайлу Володимировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1080 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. Лужному Петру Миколайовичу  по вул. 

Золочівська,52а  в с. Надрічне. 

55.1. Передати гр. Лужному Петру Миколайовичу , жителю ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1080 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Золочівська,52 в с. Надрічне. 

55.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

55.3. Гр. Лужному Петру Миколайовичу виконувати обов’язки власника 

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

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

9559 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120484900:02:002:____ - площею 1571 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1785 кв.м., 

6120484900:02:002:____  - площею 1290 кв.м.,  

6120484900:02:002:____ - площею 1906 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1812 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1195 кв.м.  гр. Лужному Петру 

Миколайовичу в с.Надрічне. 

56.1. Передати гр. Лужному Петру Миколайовичу , жителю ________ 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 9559 кв. м., а саме: 

6120484900:02:002:____ - площею 1571 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1785 кв.м., 

6120484900:02:002:____  - площею 1290 кв.м.,  

6120484900:02:002:____ - площею 1906 кв.м., 



6120484900:02:002:____ - площею 1812 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1195 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

56.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

56.3. Гр. Лужному Петру Миколайовичу виконувати обов’язки власника 

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

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1424 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. Євчин Марії Миронівні  по вул. Лесі 

Українки,1  в с. Потутори. 

57.1. Передати гр. Євчин Марії Миронівні , жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лесі Українки,1  в с. Потутори. 

57.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

57.3. Гр. Євчин Марії Миронівні виконувати обов’язки власника 

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

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

5563 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120484900:02:002:____ - площею 2251 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 2203 кв.м., 

6120484900:02:002:____- площею 1109 кв.м. гр. Маланчуку Василю 

Михайловичу в с. Надрічне. 

58.1. Передати гр. Маланчуку Василю Михайловичу, жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5563 

кв. м., а саме: 

6120484900:02:002:____  - площею 2251 кв.м., 

6120484900:02:002:____  - площею 2203 кв.м., 

6120484900:02:002:____ - площею 1109 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

58.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

58.3. Гр. Маланчуку Василю Михайловичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

59. 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. Маланчуку Василю Михайловичу  по вул. 

Сонячна,1  в с. Надрічне. 

59.1. Передати гр. Маланчуку Василю Михайловичу, жителю ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Сонячна,1  в с. Надрічне. 

59.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

59.3. Гр. Маланчуку Василю Михайловичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

60. 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. Королишин Стефанії Василівні  по вул. Лесі 

Українки,74  в с. Гиновичі. 

60.1. Передати гр. Королишин Стефанії Василівні , жительці ________,   

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лесі Українки,74  в с.Гиновичі. 

60.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

60.3. Гр. Королишин Стефанії Василівні виконувати обов’язки власника 

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

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

3444 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120481800:04:001:____ - площею 1673 кв.м., 

6120481800:04:002:____- площею 1771 кв.м. гр. Королишин Стефанії 

Василівні  в с. Гиновичі. 

61.1. Передати гр. Королишин Стефанії Василівні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3444 кв. м., а саме: 

6120481800:04:001:____ - площею 1673 кв.м., 

6120481800:04:002:____ - площею 1771 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Гиновичі. 

61.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

61.3. Гр. Королишин Стефанії Василівні  виконувати обов’язки власника 

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



62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1800 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120410100:02:002:____ -  площею 1000 кв.м., 

6120410100:02:002:____ - площею 800 кв.м. гр. Ручаківському Богдану 

Володимировичу в  с. Лісники. 

62.1. Передати гр. Ручаківському Богдану Володимировичу, жителю           

________, вул. ________   безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 1800 кв. м., а саме: 

6120410100:02:002:____ - площею 1000 кв.м., 

6120410100:02:002:____ -  площею 800 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства в  с. Лісники. 

62.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

62.3. Гр. Ручаківському Богдану Володимировичу  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

8857 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:               

6120489400:02:001:____ - площею 2751 кв.м., 

6120489400:02:003:____ - площею 2903 кв.м., 

6120489400:02:001:____  - площею 1702 кв.м.,  

6120489400:01:001:____ -площею 1501 кв.м. гр. Піцань Зеновії 

Володимирівні в с. Шибалин. 

63.1. Передати гр. Піцань Зеновії Володимирівні, жительці ________ вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 8857 кв. 

м., а саме: 

6120489400:02:001:____ - площею 2751 кв.м., 

6120489400:02:003:____ - площею 2903 кв.м., 

6120489400:02:001:____  -площею 1702 кв.м.,  

6120489400:01:001:____- площею 1501 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Шибалин. 

63.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

63.3. Гр. Піцань Зеновії Володимирівні виконувати обов’язки власника 

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

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 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. Ручаківському Богдану Володимировичу, гр. 

Ручаківські Лесі Теодофільні та гр. Ручаківській  Галині Богданівні по 

вул.Шепети,34 в  с. Лісники. 

64.1. Передати гр. Ручаківському Богдану Володимировичу, жителю,          

________ вул. ________,  гр. Ручаківській Лесі Теодофільні , жительці   ________ 

вул. ________ та гр. Ручаківській Галині Богданівні, 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.Шепети,34 в с. Лісники. . 

64.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

64.3. Гр. Ручаківському Богдану Володимировичу, гр. Ручаківські Лесі 

Теодофільні та гр. Ручаківській Галині Богданівній  виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

65.   Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

  Міський голова                                                                    Ростислав БОРТНИК 

 

 


