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

VІIІ скликання 

XI сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 
22 липня 2021 року                                                                                 №339 

 
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 (протоколи №17,19,20), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 9592 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:        

 6120484900:02:002:____ - площею   900 кв.м., 

  6120484900:02:002:____ – площею 2135 кв.м., 

  6120484900:02:002:____  - площею 1659 кв.м., 

  6120484900:02:002:____  - площею 4898 кв.м., 

  гр. Вдовин  Катерині Михайлівні на території Надрічнянського 

старостинського округу . 

1.1. Передати гр. Вдовин  Катерині Михайлівні, жительці                                

________, вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 9592 кв. м., а саме 

  6120484900:02:002:____ - площею   900 кв.м., 

   6120484900:02:002:____ – площею 2135 кв.м., 

   6120484900:02:002:____  - площею 1659 кв.м., 



   6120484900:02:002:____ - площею 4898 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

надрічнянського старостинського округу. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Вдовин  Катерині Михайлівні 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:____ гр. Вдовин  Катерині Михайлівні 

по вул. Золочівська ,72  в с. Надрічне. 

2.1. Передати гр. Вдовин  Катерині Михайлівні, жительці ________,   

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Золочівська,72 в с. Надрічне. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2.3. Гр. Вдовин  Катерині Михайлівні 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 5830 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:          

6120481800:04:002:____ - площею  3299 кв.м., 

            6120481800:04:002:____ – площею   800 кв.м., 

6120481800:04:002:____  - площею   700 кв.м., 

6120481800:04:002:____  - площею 1031 кв.м., 

  гр. Луців Наталії Романівні на території Жуківського старостинського 

округу. 

3.1. Передати гр. Луців Наталії Романівні, жительці ________,                  

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5830 

кв. м., а саме 

 6120481800:04:002:____ - площею  3299 кв.м., 

  6120481800:04:002:____ – площею   800 кв.м., 

  6120481800:04:002:____  - площею   700 кв.м., 

  6120481800:04:002:____  - площею 1031 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського старостинського округу. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Луців Наталії Романівні 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 4405 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:04:002:____ гр. Яцків Любомирі Семенівні на території 

Жуківського старостинського округу. 

4.1. Передати гр. Яцків Любомирі Семенівні, жительці ________,    

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4405 кв. м., за кадастровим 

номером 6120481800:04:002:____ для ведення особистого селянського 

господарства на території Жуківського старостинського округу. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

4.3. Гр. Яцків Любомирі Семенівні 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 1570 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:001:____ гр. Недільському Дмитру Васильовичу на території 

Жуківського старостинського округу. 

5.1. Передати гр. Недільському Дмитру Васильовичу, жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1570 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Жуківського 

старостинського округу. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5.3. Гр. Недільському Дмитру Васильовичу 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 1088 кв. 

м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером              

6120481800:03:001:____ гр. Недільському Володимиру Васильовичу на 

території Жуківського старостинського округу. 

6.1. Передати гр. Недільському Володимиру Васильовичу, жителю               

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1088 кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства на території Жуківського 

старостинського округу. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6.3. Гр. Недільському Володимиру Васильовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 



площею 10033 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:          

6120489400:02:001:____ - площею   6103 кв.м., 

6120489400:02:001:____ – площею   2534 кв.м., 

6120489400:02:001:____  - площею   1396 кв.м., 

    гр. Мацепі Ганні Михайлівні на території Шибалинського  

старостинського округу. 

7.1. Передати гр. Мацепі Ганні Михайлівні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 10033 кв. м., а саме 

6120489400:02:001:____ - площею    6103 кв.м., 

6120489400:02:001:____ – площею   2534 кв.м., 

6120489400:02:001:____  - площею   1396 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського  старостинського округу. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Мацепі Ганні Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 720 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. Булат Любові Володимирівні по                   

вул. Героїв Майдану, 2 в м. Бережани. 

8.1. Передати гр. Булат Любові Володимирівні, жительці ________,   

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 720 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Героїв Майдану,2 в м. Бережани. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 8.3. Гр. Булат Любові Володимирівні 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 2268 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. Ковальській Мирославі 

Володимирівні, гр. Ковальському Петру Васильовичу та гр. Залипській 

Стефанії Василівні  по вул. Центральна,95 в с. Жуків. 

9.1. Передати гр. Ковальській Мирославі Володимирівні, жительці                

________, вул. ________, гр. Ковальському Петру Васильовичу, жителю               

________, гр. Залипській Стефанії Василівні, жительці ________, безоплатно у 

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2268 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Центральна,95  в с. Жуків . 



9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

9.3. Гр. Ковальській Мирославі Володимирівні, гр. Ковальському Петру 

Васильовичу та гр. Залипській Стефанії Василівні 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 5277 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:         

 6120481600:01:001:____ - площею  2385 кв.м., 

 6120481600:02:001:____ – площею  1502 кв.м., 

 6120481600:02:001:____  - площею 1390 кв.м., 

  гр. Пасемник Василю Ігоровичу на території Жовнівського  

старостинського округу.  

10.1. Передати гр. Пасемник Василю Ігоровичу, жителю                                   

________, вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною 

площею 5277 кв. м., а саме: 

       6120481600:01:001: ____ - площею  2385 кв.м., 

       6120481600:02:001: ____ – площею  1502 кв.м., 

       6120481600:02:001: ____  - площею 1390 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Жовнівського  старостинського округу. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Пасемник Василю Ігоровичу 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 3399 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:        

6120481800:03:003:____ - площею  1339 кв.м., 

6120481800:03:002:____ – площею  2000 кв.м., 

    гр. Дулебі Василю Івановичу на території Жуківського   старостинського 

округу. 

11.1. Передати гр. Дулебі Василю Івановичу, жителю ________,                     

вул. ________ безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3339  

кв. м., а саме 

       6120481800:03:003:____ - площею  1339 кв.м., 

          6120481800:03:002:____ – площею  2000 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського   старостинського округу. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



 11.3. Гр. Дулебі Василю Івановичу виконувати обов’язки власника 

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

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120480600:03:001:____ гр. Святому Григорію 

Євстаховичу, гр. Святій Марії Михайлівні, гр. Святому Андрію Григоровичу   

та гр. Лазорко Любові Григорівні  по вул. Лепкого,112  в с. Поручин. 

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

Святій Марії Михайлівні, жительці ________, гр. Святому Андрію Григоровичу, 

жителю ________, вул. ________ та гр. Лазорко Любові Григорівні, 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. Лепкого,112 в с. Поручин. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

12.3. Гр. Святому Григорію Євстаховичу, гр. Святій Марії Михайлівні, 

гр. Святому Андрію Григоровичу та гр. Лазорко Любові Григорівні 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 600 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:012:____ гр. Бурда Людмилі Ігорівні по                            

вул. Привокзальна,16 в м. Бережани. 

13.1. Передати гр. Бурда Людмилі Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Привокзальна,16 в м. Бережани. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

13.3. Гр. Бурда Людмилі Ігорівні 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 1000 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100:04:014:____ гр. Бурда Лідії Корнелівні по 

вул. Тернопільська,74 в м. Бережани. 

14.1. Передати гр. Бурда Лідії Корнелівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Тернопільська,74 в м. Бережани. 



14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

14.3. Гр. Бурда Лідії Корнелівні 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            

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

господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120480600:03:002:____ гр. Модь Ользі 

Іванівні,                    гр. Курок Надії Ігорівні, гр. Цісельській Марії Ігорівні по 

вул. Л.Лепкого, 93  в   с. Поручин. 

15.1. Передати гр. Модь Ользі Іванівні, жительці ________, гр. Курок 

Надії Ігорівні, жительці ________, вул. ________, гр. Цісельській Марії Ігорівні, 

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. Л.Лепкого,93 в с. 

Поручин . 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

15.3. Гр. Модь Ользі Іванівні, гр. Курок Надії Ігорівні та гр. Цісельській 

Марії Ігорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 7518 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:          

6120484900:02:001:____ - площею  1746 кв.м., 

6120484900:02:001:____ – площею  2018 кв.м., 

6120484900:02:001:____  - площею  3754 кв.м., 

  гр. Туці Ганні Іванівні на території Надрічнянського старостинського 

округу. 

16.1. Передати гр. Туці Ганні Іванівні, жительці ________, безоплатно у 

власність земельні ділянки загальною площею 7518 кв. м., а саме 

 6120484900:02:001:____ - площею  1746 кв.м., 

  6120484900:02:001:____ – площею 2018 кв.м., 

  6120484900:02:001:____  - площею 3754 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Надрічнянського старостинського округу. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Туці Ганні Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 3588 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 



рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:         

 6120480600:03:002:____ - площею  1579 кв.м., 

 6120480600:03:002:____ – площею  2009 кв.м., 

    гр. Стельмаху Михайлу Тарасовичу на території Біщівського     

старостинського округу. 

17.1. Передати гр. Стельмаху Михайлу Тарасовичу, жителю м. Бережани, 

вул. Шевченка,131 безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 

3588 кв. м., а саме: 

       6120480600:03:002:____ - площею  1579 кв.м., 

       6120480600:03:002:____ – площею  2009 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Біщівського старостинського округу. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Стельмаху Михайлу Тарасовичу виконувати обов’язки власника 

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2099 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. Стельмаху Михайлу 

Тарасовичу, гр. Стельмах Марії Петрівні, гр. Шевців Ганні Тарасівні по вул. 

Лепкого,47 в с. Поручин. 

18.1. Передати гр. Стельмаху Михайлу Тарасовичу, жителю                              

________, вул. ________, гр. Стельмах Марії Петрівні, жительці  ________, гр. 

Шевців Ганні Тарасівні, жительці ________, вул. ________ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2099 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лепкого,47 в с. Поручин . 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

18.3. Гр. Стельмаху Михайлу Тарасовичу, гр. Стельмах Марії Петрівні    

та гр. Шевців Ганні Тарасівні  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 2400 кв. 

м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120489400:03:001:____ гр. Білик Івану Васильовичу, гр. 

Білик Ганні Степанівні, гр. Солярчик Надії Іванівні по вул. Цетральна, 27 «А»  

в с. Комарівка. 

19.1. Передати гр. Білик Івану Васильовичу, жителю ________,                    

гр. Білик Ганні Степанівні, жительці ________, гр. Солярчик Надії Іванівні, 

жительці ________, вул. ________ безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку площею 2400 кв. м., для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Цетральна, 27 А 

в с. Комарівка . 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

19.3. Гр. Білик Івану Васильовичу, гр. Білик Ганні Степанівній та                     

гр. Солярчик Надії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 8585 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:    

6120489400:03:001:____ - площею   3012 кв.м., 

6120489400:03:001:____ – площею  2909 кв.м., 

6120489400:03:001:____  - площею  2664 кв.м., 

  гр. Білик Івану Васильовичу на території Шибалинського      

старостинського округу. 

20.1. Передати гр. Білик Івану Васильовичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 8585 кв. м., а саме: 

 6120489400:03:001:____ - площею  3012 кв.м., 

 6120489400:03:001:____ – площею  2909 кв.м., 

 6120489400:03:001:____  - площею  2664 кв.м., 

 для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського      старостинського округу. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Білик Івану Васильовичу 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 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. Котельба Зіновію 

Богдановичу, гр. Котельба Вірі Іллівні, гр. Котельба Богдану Зіновійовичу,               

гр. Котельба Володимиру Зіновійовичу по вул. Л. Українки,6 в с. Жовнівка. 

21.1. Передати гр. Котельба Зіновію Богдановичу, жителю ________, вул. 

________ гр. Котельба Вірі Іллівні, жительці ________, гр. Котельба Богдану 

Зіновійовичу, жителю ________, вул. ________, гр. Котельба Володимиру 

Зіновійовичу, 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. 

Л.Українки,6 в с. Жовнівка . 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

21.3. Гр. Котельба Вірі Іллівні,гр. Котельба Зіновію Богдановичу,          

гр. Котельба Богдану Зіновійовичу, гр. Котельба Володимиру Зіновійовичу 



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

Земельного кодексу України. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120481800:04:001:____ гр. Мрочко Лесі Петрівні по  

вул. Лесі Українки,78  в с. Гиновичі. 

      22.1. Передати гр. Мрочко Лесі Петрівні, жительці ________ 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м., для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Лесі Українки,78  в с. Гиновичі. 

     22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

      22.3. Гр. Мрочко Лесі Петрівні 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 3511 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120481800:04:001:____ гр. Мрочко Лесі Петрівні на території Жуківського    

старостинського округу. 

23.1. Передати гр. Мрочко Лесі Петрівні, жительці ________   безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 3511 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Жуківського    старостинського округу. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 23.3. Гр. Мрочко Лесі Петрівні 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 5100 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:      

 6120489400:02:001:____ - площею  3336 кв.м., 

 6120489400:02:001:____ – площею  1764 кв.м., 

    гр.Тернові Світлані Степанівні  на території Шибалинського     

старостинського округу. 

24.1. Передати гр. Тернові Світлані Степанівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5100 кв. 

м., а саме: 

6120489400:02:001:____ - площею  3336 кв.м., 

6120489400:02:001:____ – площею  1764 кв.м., 

 для ведення особистого селянського  господарства  на території 

Шибалинського     старостинського округу. 



24.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Тернові Світлані Степанівні 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 3000 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120489400:02:001:____ гр. Гриник Любі Іванівні  на території Шибалинського     

старостинського округу. 

25.1. Передати гр. Гриник Любі Іванівні, жительці ________, вул. 

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

ведення особистого селянського господарства на території Шибалинського     

старостинського округу. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Гриник Любі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 

площею 4978 кв. м., для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровими 

номерами:     

6120482500:02:002:____ - площею  3041 кв.м., 

6120482500:02:002:____ – площею 1937 кв.м., 

    гр. Вовк Стефанії Петрівні на території Куропатницького      

старостинського округу. 

26.1. Передати гр. Вовк Стефанії Петрівні, жительці ________ безоплатно 

у власність земельні ділянки загальною площею 4978 кв. м., а саме 

6120482500:02:002:____ - площею  3041 кв.м., 

6120482500:02:002:____ – площею  1937 кв.м., 

 для ведення особистого селянського   господарства на території 

Куропатницького      старостинського округу. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 26.3. Гр. Вовк Стефанії Петрівні виконувати обов’язки власника 

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

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 949 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. Тернові Світлані Степанівні, гр. Кріль 

Надії Михайлівні, гр. Горохівські Галині Степанівні, гр. Кріль Марії Степанівні, 

гр. Кріль Степану Степановичу по вул. Шевченка,6 в с. Шибалин. 

27.1. Передати гр. Тернові Світлані Степанівні, жительці ________, вул. 

________ гр. Кріль Надії Михайлівні, жительці с. Шибалин, вул. Підлісна,101, 



гр. Горохівські Галині Степанівні, жительці ________, вул. ________, гр. Кріль 

Марії Степанівні, жительці ________, гр. Кріль Степану Степановичу, жителю 

________, вул. ________ передати безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку площею 949 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шевченка,6  в с. 

Шибалин. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

27.3. Гр. Тернові Світлані Степанівні, гр. Кріль Надії Михайлівні,                     

гр. Горохівські Галині Степанівні, гр. Кріль Марії Степанівні, гр. Кріль Степану 

Степановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

28.  Передати гр. Королюку Анатолію Петровичу, жителю ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 92 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лепких,10 «б» в м. Бережани. 

 28.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

28.2. Гр. Королюку Анатолію Петровичу виконувати обов’язки власника 

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

29. Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, від 16 червня 2021 року про погодження меж земельної 

ділянки гр. Вовка В.І. по вул. Хатки, 117 в м. Бережани зі сторони суміжної 

земельної ділянки гр. Якимець  О.Р. 

30.Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, від 16 червня 2021 року про погодження меж земельної 

ділянки гр. Олійник М.І. по вул. Бережанська, 22 в с. Посухів зі сторони  

суміжної земельної ділянки гр. Романишин М.Г. 

31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


