
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

IX сесія  

(ІI засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

03 червня 2021 року                                                                             №266 

 

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, сесія 

Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 4010 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:           

           6120486400:02:003:____ - площею 1502 кв. м., 

           6120486400:02:003:____ - площею 1000 кв. м., 

           6120486400:02:001:____  - площею   303 кв. м.,  

           6120486400:02:001:____ - площею    506 кв. м., 

           6120486400:02:001:____ - площею 699 кв. м., гр. Майку Ігорю 

Володимировичу с. Потутори. 

1.1. Передати гр. Майку Ігорю Володимировичу, жителю ________ 
безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 4010 кв. м., а саме  

         6120486400:02:003:____ - площею 1502 кв. м., 



           6120486400:02:003:____ - площею 1000 кв. м., 

           6120486400:02:001:____  - площею   303 кв. м.,  

           6120486400:02:001:____ - площею    506 кв. м., 

           6120486400:02:001:____ - площею 699 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Майку Ігорю Володимировичу 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 2500 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120484900:02:002:0242 гр. Федчишину Богдану 

Васильовичу  по вул. Золочівська,62  в с. Надрічне. 

2.1. Передати гр. Федчишину Богдану Васильовичу, жителю ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Золочівська,62 в с. Надрічне. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Федчишину Богдану Васильовичу  виконувати обов’язки власника 

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 5123 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

           6120484900:02:002:____ - площею 2105 кв. м., 

           6120484900:02:002:____ - площею 2200 кв. м., 

           6120484900:02:002:____  - площею   818 кв. м.,  

       гр. Федчишину Богдану Васильовичу  в  с.Надрічне. 

3.1. Передати гр. Федчишину Богдану Васильовичу, жителю с.Надрічне, 

вул. Гагаріна,62  безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 

5123 кв. м., а саме  

           6120484900:02:002:____ - площею 2105 кв. м., 

           6120484900:02:002:____ - площею 2200 кв. м., 

           6120484900:02:002:____  - площею   818 кв. м.,  

для ведення особистого селянського господарства в с.Надрічне. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

     3.3. Гр. Федчишину Богдану Васильовичу 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 966 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120489400:02:001:____ гр. Васьків Мирославі Василівні в с. Шибалин. 

4.1. Передати гр. Васьків Мирославі Василівні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 966 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Васьків Мирославі Василівні  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 812 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. Петушенко Віталію 

Євгеновичу по вул. Стефаника,13  в с. Посухів. 

5.1. Передати гр. Петушенко Віталію Євгеновичу , жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 812 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Стефаника,13 в с. Посухів. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Петушенко Віталію Євгеновичу  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 10123 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

          6120481800:04:002:____ - площею 1917 кв. м., 

          6120481800:04:002:____ - площею 3518 кв. м., 

          6120481800:04:002:____  - площею 2012 кв. м.,  

          6120481800:04:002:____ - площею  2676 кв. м., 

 гр. Стефанів Марії Іванівні с.Гиновичі. 

6.1. Передати гр. Стефанів Марії Іванівні, жительці с. Гиновичі  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 10123 кв. м., а саме  

           6120481800:04:002:____ - площею 1917 кв. м., 

          6120481800:04:002:____ - площею 3518 кв. м., 

          6120481800:04:002:____  - площею 2012 кв. м.,  

          6120481800:04:002:____ - площею  2676 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. Стефанів Марії Іванівні 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 7636 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:           

          6120480600:04:002:____ - площею 1001 кв. м., 

          6120480600:01:002:____ - площею 1292 кв. м., 

          6120480600:04:002:____  - площею 1221 кв. м.,  

          6120480600:04:001:____ – площею  2015 кв. м., 

          6120480600:04:001:____  - площею 1107 кв. м.,  

          6120480600:04:002:____ - площею  1000 кв. м., 

 гр. Долішній Ганні Григорівні с.Біще. 

7.1. Передати гр. Долішній Ганні Григорівні, жительці ________, вул 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 7636 кв. 

м., а саме : 

          6120480600:04:002:____ - площею 1001 кв. м., 

          6120480600:01:002:____ - площею 1292 кв. м., 

          6120480600:04:002:____  - площею 1221 кв. м.,  

          6120480600:04:001:____ – площею  2015 кв. м., 

          6120480600:04:001:____  - площею 1107 кв. м.,  

          6120480600:04:002:____ - площею  1000 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с.Біще. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

       7.3. Гр. Долішній Ганні Григорівні 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 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. Ткачуку Богдану 

Васильовичу та гр. Ковальчук Зоряні Богданівні по вул.Золочівська,22 в  

    с. Надрічне. 

8.1. Передати гр. Ткачуку Богдану Васильовичу, жителю ________ та гр 

Ковальчук Зоряні 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. Золочівська 22 в с. Надрічне. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



8.3. Гр. Ткачуку Богдану Васильовичу та гр. Ковальчук Зоряні Богданівні   

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

Земельного кодексу України. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2618 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120484900:02:002:____ гр. Ткачуку Богдану Васильовичу в с. Надрічне. 

9.1. Передати гр. Ткачуку Богдану Васильовичу, жителю с. Надрічне,   

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2618 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Ткачуку Богдану Васильовичу 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 2500 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120489100:04:003:0049 гр. Шмігельському Івану 

Петровичу по вул.Зелена,25 в с.Урмань. 

10.1. Передати гр. Шмігельському Івану Петровичу, жителю ________ 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м., для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Зелена, 25 в с.Урмань. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Шмігельському Івану Петровичу 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 3300 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:            

           6120489100:04:004:____ - площею 2000 кв. м., 

           6120489100:04:003:____ - площею 1300 кв. м., 

       гр. Шмігельському Івану Петровичу с.Урмань. 

11.1. Передати гр. Шмігельському Івану Петровичу, жителю с. Урмань,  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3300 кв. м., а саме  

            6120489100:04:004:____ - площею 2000 кв. м., 

            6120489100:04:003:____ – площею 1300 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Урмань. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



      11.3. Гр. Шмігельському Івану Петровичу 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 519 кв. м., 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номером 6120410100:04:009:____ гр. Антоніву 

Володимиру Миколайовичу по вул. Степана Бандери в м. Бережани. 

12.1. Передати гр. Антоніву Володимиру Миколайовичу, жителю  

________, вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 519 

кв. м., для  індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення по вул. Степана Бандери  в м. Бережани. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Антоніву Володимиру Миколайовичу 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 1935 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120410100:02:002:____ гр. Бартошко Ірині Євгенівні в с. Лісники. 

13.1. Передати гр. Бартошко Ірині Євгенівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1935 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Бартошко Ірині Євгенівні 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 723 кв. м., 

для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номером 

6120410100:04:001:____ гр. Перожишин Софії Тадеївні по вул. Золочівська в м. 

Бережани. 

14.1. Передати гр. Перожишин Софії Тадеївні, жительці ________, вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 723 кв. м.,  для 

ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення по вул. Золочівська  в м. Бережани . 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Перожишин Софії Тадеївні 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 1800 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:002:____ гр. Віятик Оксані Петрівні  в с.Жуків. 

15.1. Передати гр. Віятик Оксані Петрівні, жительці с.Жуків, 

вул.Золочівська,108   безоплатно у власність земельну ділянку площею 1800 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства в с.Жуків. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Віятик Оксані Петрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1726 кв. м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:003:____  гр. Вільгусь Марії Петрівні на території Жуківського 

старостинського округу. 

16.1. Передати гр. Вільгусь Марії Петрівні, жительці ________, вул. вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1726 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу.  

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3  Гр.  Вільгусь Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1725 кв. м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:001:____ гр. Данилюк Марії Стефанівні на території 

Жуківського старостинського округу.. 

17.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1725 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні виконувати обов’язки власника 

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1665 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              



6120481800:01:003:________ гр. Данилюк Марії Стефанівні на території 

Жуківського старостинського округу.. 

18.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1665 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні виконувати обов’язки власника 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

12618 кв. м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:002:____  гр. Данилюк Марії Стефанівні в с. Жуків. 

19.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 12618 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в  

    с. Жуків. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні виконувати обов’язки власника 

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

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

7776 кв. м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:001:____ гр. Данилюк Марії Стефанівні на території 

Жуківського старостинського округу.. 

20.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. вул. 
________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 7776 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні 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 1992 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. Велігоші Михайлу 

Васильовичу по вул. Горішня,36 в с. Надрічне. 



 21.1. Передати гр. Вельгоші Михайлу Васильовичу, жителю ________, вул. 
________ безоплатно у власність  земельну ділянку площею 1992 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Горішня,36 в с. Надрічне. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

21.3. Гр. Вельгоші Михайлу Васильовичу  виконувати обов’язки власника 

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

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 5187 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

           6120484900:02:001:____ - площею 2511 кв. м., 

           6120484900:02:002:____ - площею 1451 кв. м., 

           6120484900:02:001:____  - площею 1225 кв. м.,  

  гр. Вельгоші Михайлу Васильовичу  с. Надрічне. 

22.1. Передати гр. Вельгоші Михайлу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5187 кв. 

м., а саме : 

           6120484900:02:001:____ - площею 2511 кв. м., 

           6120484900:02:002:____ - площею 1451 кв. м., 

           6120484900:02:001:____  - площею 1225 кв. м.,  

для ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Вельгоші Михайлу 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 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. Карасю Михайлу 

Васильовичу та гр. Корбило Володимиру Михайловичу по вул. Лесі 

Українки,38 в с. Жовнівка. 

23.1. Передати гр. Карасю Михайлу Васильовичу та гр. Корбило 

Володимиру Михайловичу, жителям ________, вул. ________ безоплатно у  

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв м  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Лесі Українки,38 в с. Жовнівка. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 



23.3. Гр. Карасю Михайлу Васильовичу та гр. Корбило Володимиру 

Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 3975 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:            

           6120481600:02:001:____ - площею 780 кв. м., 

           6120481600:01:001:____ - площею 3195 кв. м., 

  гр. Карасю Михайлу Васильовичу  с. Жовнівка. 

24.1. Передати гр. Карасю Михайлу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3975 кв. 

м., а саме  

           6120481600:02:001:____ - площею 780 кв. м., 

           6120481600:01:001:____ - площею 3195 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жовнівка. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Карасю Михайлу Васильовичу  виконувати обов’язки власника 

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 2957 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

           6120410100:03:001:____ - площею 1157 кв. м., 

           6120410100:03:001:____ - площею 1800 кв. м., 

  гр. Гельон Ганні Петрівні  с. Рай. 

25.1. Передати гр. Гельон Ганні Петрів  , жительці ________, вул. ________ 
безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2957 кв. м., а саме:  

           6120410100:03:001:____ - площею 1157 кв. м., 

           6120410100:03:001:____ - площею 1800 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Гельон Ганні Петрівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  

1128 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. Атлахович 



Галині  Петрівні, гр. Атлахович Володимиру Володимировичу, гр. Хома Наталії 

Володимирівні  по вул. Горішня,35 в с. Надрічне. 

 26.1. Передати гр. Атлахович Володимиру Володимировичу та гр. 

Атлахович Галині  Петрівні , жителям ________, вул. ________ та  гр. Хома 

Наталії Володимирівні, жительці  ________, вул. ________ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 1128 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Горішня,35 в с. Надрічне. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Атлахович Галині Петрівні, гр. Атлахович Володимиру 

Володимировичу, гр. Хома Наталії Володимирівні  виконувати 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 6907 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

        6120484900:02:001:____ - площею 900 кв. м., 

        6120484900:02:001:____ - площею 2522 кв. м., 

        6120484900: 02:001:____ - площею 2485 кв. м. 

  гр. Атлахович Ганні Петрівні с. Надрічне. 

27.1. Передати гр. Атлахович Ганні Петрівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 6907 кв. 

м., а саме  

            6120484900:2:001:____ - площею 900 кв. м., 

             6120484900:02:001:____ – площею 2522 кв. м., 

            6120484900: 02:001:____ – площею 2485 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жовнівка. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Атлахович Ганні Петрівні  виконувати обов’язки власника 

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

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 3000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:            

           6120486000:02:001:____ - площею 1500 кв. м., 

           6120486000:02:001:____ – площею 1500 кв. м., 

         гр. Колодка Галині Василівні в с. Посухів 



28.1. Передати гр. Колодка Галині Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею3000 кв. 

м., а саме  

           616120486000:02:001:____ - площею 1500 кв. м., 

           6120486000:02:001:____ – площею 1500 кв. м., 

20484600:02:001:0267 - площею 1500 кв. м., 

           6120484600:02:001:0265 – площею 1500 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Колодка Галині Василівні 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 2006 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:           

           6120489100:04:003:____ - площею 1001 кв. м., 

           6120489100:04:003:____ – площею 700 кв м 

           6120489100:04:003:____ – площею 305 кв. м., 

         гр. Бич Галині Омелянівні в с. Урмань. 

29.1. Передати гр. Бич Галині Омелянівні, жительці ________, вул. 

________  безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 2006 кв. 

м., а саме  

           6120489100:04:003:____ - площею 1001 кв. м., 

           6120489100:04:003:____ – площею 700 кв м 

           6120489100:04:003:____ – площею 305 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Урмань. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр. Бич Галині Омелянівні 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 6120481800:04:001:____ гр. Формігей Галині 

Михайлівні, Формігей Михайлу Васильовичу, Пеня Надії Василівні  по вул. 

І.Франка,53  в с. Гиновичі. 

30.1. Передати гр. Формігей Галині Михайлівні, Формігей Михайлу 

Васильовичу, жителям ________, гр. Пеня Надії Василівні, 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.І.Франка,53 в  



с. Гиновичі. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Формігей Галині Михайлівні, Формігей Михайлу Васильовичу, 

Пеня Надії Василівні  виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 3222 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером                

6120481800:02:001:____    гр. Попіль Михайлу Григоровичу с. Підлісне. 

31.1. Передати гр. Попіль Михайлу Григоровичу, жителю ________ 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 3222 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жуків. 

31.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Попіль Михайлу Григоровичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 2935 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером            

6120481800:03:001:____    гр. Грицеляк Галині Василівні с. Жуків. 

32.1. Передати гр. Грицеляк Галині Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2935 кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Грицеляк Галині Василівні 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 2500 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120481800:02:001:____ гр. Попіль Михайлу 

Григоровичу по вул.Зелена,37 в с. Підлісне. 

33.1. Передати гр. Попіль Михайлу Григоровичу, жителю ________ 
безоплатно у власність  земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Зелена,37  в с. Підлісне. 

33.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 



33.3. Гр. Попіль Михайлу Григоровичу виконувати обов’язки власника 

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

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 5068 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

          6120484900:02:002:____ - площею 2525 кв. м., 

          6120484900:02:001:____ – площею 2543 кв м 

          гр. Ковальчук Ореславі Володимирівні в с.Надрічне. 

34.1. Передати гр. Ковальчук Ореславі Володимирівні, жительці                               

________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5068 кв. 

м., а саме  

          6120484900:02:002:____ - площею 2525 кв. м., 

          6120484900:02:001: ____3 – площею 2543 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. Ковальчук Ореславі Володимирівні 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 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. Гриник Любі Іванівні, Віш 

Ганні Павлівні по вул.Л.Українки,17 в с. Шибалин. 

35.1. Передати гр. Гриник Любі Іванівні, жительці ________, вул. ________ 
та гр. Віш Ганні Павлівні, жительці ________ безоплатно у  спільну сумісну 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Л.Українки,17 в с. Шибалин. 

35.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

35.3. Гр. Гриник Любі Іванівні, Віш Ганні Павлівні 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 2200 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120489100:03:001:____ гр. Дупаю Василю Тарасовичу, 

Дупай Наталії Миколаївні, Походжай Світлані Василівні, Дупаю Андрію 

Васильовичу  по вул. Зарічна,12 в с. Пліхів. 



36.1. Передати гр. Дупаю Василю Тарасовичу, гр. Дупай Наталії 

Миколаївні,  гр. Походжай Світлані Василівні,  жителям ________, гр. Дупаю 

Андрію Васильовичу, жителю ________, вул. ________ безоплатно у  спільну 

сумісну власність  земельну ділянку площею 2200 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Зарічна,12 в с. Пліхів. 

36.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3. Гр. Дупаю Василю Тарасовичу, гр. Дупай Наталії Миколаївні, гр. 

Походжай Світлані Василівні, гр. Дупаю Андрію Васильовичу 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 1200 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером            

6120489100:03:001:____ ,  гр. Дупаю Василю Тарасовичу с. Пліхів. 

37.1. Передати гр. гр. Дупаю Василю Тарасовичу, жителю ________ 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пліхів. 

37.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

37.3. Гр. Дупаю Василю Тарасовичу 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 6120489100:03:001:____ гр. Білінському Миколі 

Левковичу по вул.Зарічна,30 в с. Пліхів. 

38.1. Передати гр. Білінському Миколі Левковичу, жителю ________ 
безоплатно у   власність  земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Зарічна,30  в с. Пліхів. 

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Білінському Миколі Левковичу 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 2674 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером            

6120489100:03:001:____гр. Білінському Миколі Левковичу  в с. Пліхів. 



39.1. Передати гр. гр. Білінському Миколі Левковичу, жителю ________ 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2674 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Пліхів. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

39.3. Гр. Білінському Миколі Левковичу виконувати обов’язки власника 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 6000 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

         6120481800:03:001:____ - площею 3700 кв. м., 

         6120481800:03:001:____ – площею 2300 кв. м., 

         гр. Лещуку Степану Михайловичу  в с. Жуків. 

40.1. Передати гр. Лещуку Степану Михайловичу, жителю с. Жуків, вул. 

Шевченка,30 безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 6000 

кв. м., а саме  

6120481800:03:001:____ - площею 3700 кв. м., 

         6120481800:03:001:____ – площею 2300 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

40.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у  встановленому 

законодавством порядку. 

40.3. Гр. Лещуку 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 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 Степану Михайловичу  по 

вул.Шевченка,30   в с. Жуків. 

41.1. Передати гр. Лещуку Степану Михайловичу, жителю ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка,30   в с. Жуків. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Лещуку 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 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. Бойчуку Ігорю Ярославовичу  

по вул.Гайова,23 в с. Біще. 

42.1. Передати гр. Бойчуку Ігорю Ярославовичу, жителю ________ 
безоплатно у   власність  земельну ділянку площею 2500 кв. м., для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Гайова,23 в с. Біще. 

42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Бойчуку Ігорю Ярославовичу виконувати обов’язки власника 

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

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 7210 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:            

         6120480600:04:001:____ - площею 2282 кв.м., 

         6120480600:04:001:____ – площею 846 кв. м. 

         6120480600:04:002:____ – площею 1149 кв. м. 

         6120480600:04:002:____ – площею 1953 кв .м. 

         6120480600:04:001:____ – площею 980 кв. м. 

гр. Бойчуку Ігорю Ярославовичу  в с. Біще. 

43.1. Передати гр. Бойчуку Ігорю Ярославовичу, жителю с.Біще  

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 7210 кв. м., а саме  

         6120480600:04:001:____ - площею 2282 кв.м., 

         6120480600:04:001:____ – площею 846 кв. м. 

         6120480600:04:002:____ – площею 1149 кв. м. 

         6120480600:04:002:____ – площею 1953 кв .м. 

         6120480600:04:001:____ – площею 980 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Біще. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Бойчуку Ігорю Ярославовичу 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 1000 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:002:____ гр. Рафаловські Надії  Іванівні 

по вул.Тернопільська,45 в м. Бережани. 

44.1. Передати гр. Рафаловській Надії Іванівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Тернопільська,45 в м. Бережани. 



44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Рафаловській Надії  Іванівні 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 1623 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером:            

6120489400:02:001:____ - площею 1623 кв.м., гр. Фанга Надії Миколаївні  в  

    с. Шибалин. 

45.1. Передати гр. Фанга Надії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1623 кв. м., за 

кадастровим номером 6120489400:02:001:____ для ведення особистого 

селянського господарства в с. Шибалин. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у  встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Фанга Надії Миколаївні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120489100:04:002:____ гр. Наконечному Тарасу 

Івановичу та гр. Наконечні Ользі Михайлівні  по вул.Зелена,68 в с. Урмань. 

46.1. Передати гр.  Наконечному Тарасу Івановичу та гр. Наконечні Ользі 

Михайлівні, жителям ________ безоплатно у  спільну сумісну власність  

земельну ділянку площею 2500 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена,68 в 

с.Урмань  

46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

46.3. Гр. Наконечному Тарасу Івановичу та гр. Наконечні Ользі 

Михайлівні, виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 7768 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:            

   6120480600:04:002:____ - площею 2000 кв. м., 

   6120480600:04:002:____ – площею 1100 кв. м., 

   6120480600:04:001:____ – площею 2021 кв. м., 

   6120480600:04:002:____ – площею 1045 кв. м., 

   6120480600:04:001:____ – площею 1602 кв. м., 



гр. Бич Ользі Степанівні  в с. Біще. 

47.1. Передати гр. Бич Ользі Степанівні, жительці ____ безоплатно у 

власність земельні ділянки загальною площею 7768 кв. м., а саме  

    6120480600:04:002:____ - площею 2000 кв. м., 

   6120480600:04:002:____ – площею 1100 кв. м., 

   6120480600:04:001:____ – площею 2021 кв. м., 

   6120480600:04:002:____ – площею 1045 кв. м., 

   6120480600:04:001:____ – площею 1602 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Біще. 

47.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

47.3. Гр. Бич Ользі Степанівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 12254 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:             

         6120484900:02:002:____ – площею 1503 кв. м. 

         6120484900:02:002:____  – площею 2358 кв. м. 

         6120484900:02:002:____ – площею 6007 кв. м. 

         6120484900:02:002:____ – площею 2206 кв. м. 

          гр. Шайда Степанії Леонівні   в с. Надрічне. 

48.1.  Передати гр. Шайда Степанії Леонівні, жительці ________ безоплатно у 

власність земельні ділянки загальною площею 12254 кв. м., а саме:                                                                                              

6120484900:02:002:____ – площею 1503 кв. м., 

                  6120484900:02:002:____  – площею 2358 кв. м., 

                 6120484900:02:002:____ – площею 6007 кв. м., 

         6120484900:02:002:____ – площею 2206 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с.  Надрічне. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у  встановленому 

законодавством порядку. 

48.3. Гр. Шайда Степанії Леонівні виконувати обов’язки власника 

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

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 2211 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами          

           6120480600:01:002:____ – площею 1421 кв. м., 

           6120480600:01:002:____ – площею 790 кв. м., 

                    гр. Сеніву Івану Васильовичу в с. Поручин. 

49.1. Передати гр. Сеніву Івану Васильовичу, жителю  ________ безоплатно 

у власність земельні ділянки загальною площею 2211 кв. м., а саме  



         6120480600:01:002:____ – площею 1421 кв. м., 

           6120480600:01:002:____ – площею 790 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 

48.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

49.3. Гр. Сеніву Івану Васильовичу виконувати обов’язки власника 

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

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 3728 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами 6120480600:04:002:____ – площею 1693 кв. м., 

         6120480600:04:002:____ – площею 1015 кв. м., 

         6120480600:04:002:____ – площею 1020 кв. м., 

                гр. Сеніву Івану Васильовичу в с.Біше. 

50.1. Передати гр. Сеніву Івану Васильовичу, жителю с. Біще безоплатно у 

власність земельні ділянки загальною площею 3728 кв. м., а саме  

         6120480600:04:002:____ – площею 1693 кв. м., 

         61204806000:4:002:____ – площею 1015 кв. м., 

         6120480600:04:002:____ – площею 1020 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с.Біще. 

50.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

50.3. Гр. Сеніву Івану Васильовичу 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 1820 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. Сеніву Івану Васильовичу   

по вул. Леся Курбаса,19 в с. Біще. 

51.1. Передати гр. Сеніву Івану Васильовичу , жителю ________ безоплатно 

у   власність земельну ділянку площею 1820 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Леся Курбаса,19 в с. Біще  

51.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

51.3. Гр. Сеніву Івану Васильовичу виконувати обов’язки власника 

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

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2200 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 



кадастровим номером 6120481800:03:001:____ гр. Лотоцькій Олександрі 

Володимирівні по вул.Центральна,62 в с. Жуків. 

52.1. Передати гр. Лотоцькій Олександрі Володимирівні , жительці 

________ безоплатно у власність  земельну ділянку площею 2200 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Центральна, 62 в с. Жуків. 

52.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у  встановленому 

законодавством порядку. 

52.3. Гр. Лотоцькій Олександрі Володимирівні 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 

2,3459 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120482500:01:001:____ гр. Громко Анатолію Вікторовичу на території 

Куропатницького  старостинського округу. 

53.1. Передати гр. Громко Анатолію Вікторовичу, жителю ________, 

Галицького району Івано- Франківська область безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 2,3459 га  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Куропатницького  

старостинського округу.  

53.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

53.3  Гр. Громко Анатолію Вікторовичу 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 

0,0957 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120482500:01:001:____ гр. Громко Анатолію Вікторовичу на території 

Куропатницького  старостинського округу. 

54.1. Передати гр. Громко Анатолію Вікторовичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0957 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Куропатницького  старостинського округу.  

54.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

54.3  Гр.  Громко Анатолію Вікторовичу виконувати обов’язки власника 

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

55. Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, від 21 травня 2021 року про погодження меж земельної 

ділянки  гр. Данилюк Ю.М. по вул. Богуна,3 в м. Бережани зі сторони  суміжної 

земельної ділянки гр. Шургота А.І. 



56. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            Ростислав БОРТНИК 


