
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

20  січня   2022 року                           м. Бережани                                     №638 

 

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, сесія 

Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 431 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. Кузіву Володимиру Степановичу, по вул. 

Раївська, 8,  в с. Рай.    

1.1. Передати гр. Кузіву Володимиру Степановичу, жителю  ________, 

вул. ________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 431 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Раївська, 8,  в с. Рай.   

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Кузіву Володимиру Степановичу 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)  площею 2536 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120489100:04:002:____ – площею   2257 кв.м., 



        6120489100:04:002:____  – площею   279 кв.м.  

  гр. Сороці Михайлу Миколайовичу на території Урманського 

старостинського округу. 

2.1. Передати гр. Сороці Михайлу Миколайовичу, жителю ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 2536  кв. м., а саме: 

        6120489100:04:002:____ – площею   2257 кв.м., 

        6120489100:04:002:____  – площею   279 кв.м.  

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Урманського старостинського округу. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Сороці Михайлу Миколайовичу 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 2100 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. Гуньці Андрію Васильовичу, по вул. 

Лісова, 11, в  с. Урмань.    

3.1.Передати гр. Гуньці Андрію Васильовичу, жителю ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лісова, 11,  в  с. Урмань.    

3.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.Гр. Гуньці Андрію Васильовичу виконувати обов’язки власника 

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

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 4500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120489400:01:001:____  гр.  Зварич Галині 

Василівні на території Шибалинського старостинського округу. 

4.1.Передати гр. Зварич Галині Василівні, жительці ________, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  4500 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства на території Шибалинського 

старостинського округу. 

4.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 4.3.Гр.  Зварич Галині 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 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. Сороці Михайлу Миколайовичу, гр. Сороці 

Марії Петрівні та гр. Колісник Оксані Михайлівні, по вул. Зелена, 84,  в                              

с. Урмань.    



5.1.Передати гр. Сороці Михайлу Миколайовичу, жителю ________, гр. 

Сороці Марії Петрівні, жительці ________ та гр. Колісник Оксані Михайлівні, 

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. Зелена, 84,  в                      

с. Урмань.    

5.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3.Гр. Сороці Михайлу Миколайовичу, гр. Сороці Марії Петрівні та  гр. 

Колісник Оксані Михайлівні виконувати обов’язки власників  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)  площею 12353 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120480600:03:001:____ – площею   2452 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   617 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   2407 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   4478 кв.м., 

        6120480600:03:002:____ – площею   2399 кв.м. 

  гр. Болюх  Ользі Григорівні на території Біщівського старостинського 

округу. 

6.1. Передати гр. Болюх Ользі Григорівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 12353  кв. м., а саме: 

        6120480600:03:001:____ – площею   2452 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   617 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   2407 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   4478 кв.м., 

        6120480600:03:002:____ – площею   2399 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Біщівського старостинського округу. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Болюх  Ользі Григорівні 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)  площею 5146 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120480600:03:001:____ – площею   1453 кв.м., 

        6120480600:01:002:____ – площею   1119 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   1735 кв.м., 

        6120480600:01:002:____ – площею   839 кв.м. 

  гр. Бойчак  Марії Степанівні на території Біщівського старостинського 

округу. 

7.1. Передати гр. Бойчак  Марії Степанівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 5146 кв. м., а саме: 



        6120480600:03:001:____ – площею   1453 кв.м., 

        6120480600:01:002:____ – площею   1119 кв.м., 

        6120480600:03:001:____ – площею   1735 кв.м., 

        6120480600:01:002:____ – площею   839 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Біщівського старостинського округу. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 7.3. Гр. Бойчак  Марії Степанівні 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 6120480600:03:001:____ гр. Івасіків Марії Михайлівні, по вул. Польова, 

4,  в  с. Поручин.    

8.1.Передати гр. Івасіків Марії Михайлівні, жительці ________,  безоплатно 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Польова, 4,  в  с. Поручин.    

8.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3.Гр. Івасіків Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1685 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120480600:04:002:____ – площею   956 кв.м., 

        6120480600:04:002:____ – площею   729 кв.м. 

  гр. Клачко Марії Іванівні на території Біщівського старостинського округу. 

9.1.Передати гр. Клачко Марії Іванівні, жительці ________,  безоплатно у 

власність земельні ділянки  площею 1685 кв. м., а саме: 

        6120480600:04:002:____ – площею   956 кв.м., 

        6120480600:04:002:____ – площею   729 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Біщівського старостинського округу. 

9.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3.Гр. Клачко Марії Іванівні 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 1000 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:018:____ гр. Джерджу Ігорю Миколайовичу та  гр. 

Джердж Марії Миколаївні, по вул. Шевченка, 40,  в  м. Бережани.    



10.1.Передати гр. Джерджу Ігорю Миколайовичу, жителю ________, вул. 

________ та  гр. Джердж Марії Миколаївні, жительці ________, вул. ________, 

безоплатно у  спільну сумісну  власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Шевченка, 40,  в  м. Бережани.    

10.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3.Гр. Джерджу Ігорю Миколайовичу та  гр. Джердж Марії Миколаївні 

виконувати обов’язки власників 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)  площею 3607 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:002:____ – площею   1001 кв.м., 

        6120482500:02:002:____  – площею   1004 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   1602 кв.м. 

  гр. Яніш Євгену Степановичу на території Куропатницького 

старостинського округу. 

11.1.Передати гр. Яніш Євгену Степановичу, жителю ________,   безоплатно 

у власність земельні ділянки площею  3607 кв. м., а саме: 

        6120482500:02:002:____ – площею   1001 кв.м., 

        6120482500:02:002:____  – площею   1004 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   1602 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

11.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3.Гр. Яніш Євгену Степановичу 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 2403 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. Бойчак  Руслані Миколаївні, по вул. 

Лепкого, 30,  в  с. Поручин.    

12.1.Передати гр. Бойчак  Руслані Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 2403 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лепкого, 30,  в  с. Поручин.    

12.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3.Гр. Бойчак Руслані Миколаївні виконувати обов’язки власника 

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1328 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 



призначення за кадастровим номером 6120480600:03:001:____ гр.  Бойчак  

Руслані Миколаївні на території Біщівського  старостинського округу. 

13.1.Передати гр.   Бойчак  Руслані Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею  1328 кв. м.,  для 

ведення особистого селянського господарства на території Біщівського  

старостинського округу. 

13.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 13.3.Гр. Бойчак Руслані Миколаївні 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 5484 кв. м., для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120481800:01:002:____ гр. Крамар Василю Тарасовичу на території 

Жуківського старостинського округу. 

14.1. Передати гр. Крамар Василю Тарасовичу, жителю ________ вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 5484 кв. м., для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за кадастровими 

номерами 6120481800:01:002:____ на території Жуківського старостинського 

округу. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Крамар Василю Тарасовичу виконувати обов’язки власника 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1773 кв. м., для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером        

6120481800:01:002:____ - гр. Крамар Василю Тарасовичу на території 

Жуківського старостинського округу. 

15.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

-код 01.08 – охоронна зона навколо інженерних комунікацій 

(газотранспортна система) – площею 1773 кв. м. 

15.2. Передати гр. Крамар Василю Тарасовичу, жителю ________ вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1773 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

15.3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.4. Гр.  Крамар Василю Тарасовичу 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 1956 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. Клачко Марії Іванівні та гр. Ковальчук  

Людмилі Михайлівні, по вул. Шевченка, 34,  в  с. Біще.    

16.1. Передати гр. Клачко Марії Іванівні, жительці ________ та гр. 

Ковальчук  Людмилі Михайлівні, жительці ________, вул. ________, безоплатно 

у спільну сумісну  власність земельну ділянку площею 1956 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка 34,  в  с. Біще.    

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3. Гр. Клачко Марії Іванівні та гр. Ковальчук Людмилі Михайлівні 

виконувати обов’язки власників 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 915 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. Лапуньці Ганні Ільківні, по вул. 

Бережанська, 8,  в  с. Посухів.    

17.1. Передати гр. Лапуньці Ганні Ільківні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 915 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Бережанська, 8,  в  с. Посухів.    

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Лапуньці Ганні Ільківні 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) площею 2916 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120486000:02:001:____ – площею   2114 кв.м.,  

        6120486000:02:001:____ – площею   802 кв.м. 

  гр. Лапуньці Ганні Ільківні на території Посухівського старостинського 

округу. 

18.1. Передати гр. Лапуньці Ганні Ільківні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки площею  2916 кв. м., а саме: 

        6120486000:02:001:____ – площею   2114 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   802 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського старостинського округу. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Лапуньці Ганні Ільківні 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 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 



призначення за кадастровим номером 6120486000:02:001:____ - гр. Лапуньці 

Ганні Ільківні на території  Посухівського старостинського округу. 

19.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

-код 01.03 – підземний газопровід (магістральний) високого тиску на площі 

1500 кв. м. 

19.2. Передати гр. Лапуньці Ганні Ільківні, жительці ________, безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Посухівського 

старостинського округу. 

19.3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.4. Гр.  Лапуньці Ганні Ільківні 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 1000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером    6120486400:01:002:____   гр.  Цісельській 

Світлані Романівні  на території Потуторського старостинського округу. 

20.1. Передати гр.   Цісельській Світлані Романівні, жительці ________, 

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

для ведення особистого селянського господарства на території Потуторського 

старостинського округу. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр.  Цісельській Світлані Романівні 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 4360 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером        6120486400:02:001:____   гр.  Лапунько  

Богдану Васильовичу  на території Потуторського старостинського округу. 

21.1. Передати гр.   Лапунько  Богдану Васильовичу, жителю ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею  4360 кв. м.,  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Потутори. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

        21.3. Гр. Лапунько Богдану Васильовичу виконувати обов’язки власника 

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

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 3037 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером     6120480600:03:001:____   гр.  Лещишину 

Миколі  Михайловичу на території Потуторського старостинського округу. 

22.1. Передати гр. Лещишину Миколі Михайловичу, жителю ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  3037 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства на території Потуторського 

старостинського округу. 



22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Лещишину Миколі Михайловичу 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 1200 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. Басарі Володимиру Миколайовичу, по вул. 

І. Франка, 25,  в с. Гиновичі.    

23.1. Передати гр. Басарі Володимиру Миколайовичу, жителю ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. І. Франка, 25, в с. Гиновичі.    

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Басарі Володимиру Миколайовичу 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 2152 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120481800:04:001:____ гр. Басарі 

Володимиру Миколайовичу на території Жуківського  старостинського округу. 

24.1. Передати гр. Басарі Володимиру Миколайовичу, жителю                                 

________, вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею  2152 

кв. м., для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського  старостинського округу. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Басарі Володимиру Миколайовичу виконувати обов’язки власника 

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120489400:02:001:____ гр. Здирку Олексію Михайловичу, по вул. 

Шевченка, 55,  в  с. Шибалин.    

25.1. Передати гр. Здирку Олексію 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, 55,  в  с. Шибалин.    

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Здирку Олексію Михайловичу 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)  площею 3500 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером     6120489400:02:003:____ гр.  Кріль Марії 

Іванівні на території Шибалинського   старостинського округу. 

26.1. Передати гр.  Кріль Марії Іванівні, жительці ________, вул. ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  3500 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства на території Шибалинського   

старостинського округу. 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Кріль Марії Іванівні 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)  площею 6905 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:04:002:____ – площею   2095 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   2408 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   2402 кв.м. 

  гр. Свистуну Ігорю Євгеновичу на території  Жуківського   старостинського 

округу. 

27.1. Передати гр. Свистуну Ігорю Євгеновичу, жителю ________, вул. 

________,   безоплатно у власність земельні ділянки  площею  6905 кв. м., а саме: 

        6120481800:04:002:____ – площею   2095 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   2408 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   2402 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території  

Жуківського   старостинського округу. 

27.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3. Гр. Свистуну Ігорю Євгеновичу 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 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. Майко Надії Василівні, по вул. Зелена, 49,  

в  с. Урмань.    

28.1. Передати гр. Майко Надії Василівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Зелена, 49,  в  с. Урмань.    

28.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3. Гр. Майко Надії 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)  площею 2287 кв. м,. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером     6120489100:04:002:0086  гр.  Майко Надії 

Василівні на території  Урманського   старостинського округу. 

29.1. Передати гр.  Майко Надії Василівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 2287 кв. м.,  для 

ведення особистого селянського господарства на території  Урманського   

старостинського округу. 

29.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3. Гр. Майко Надії 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 2467 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 612048900:02:002:____ гр. Борсук Лідії Володимирівні, по вул. 

Сонячна, 21 в  с. Надрічне.    

30.1. Передати гр. Борсук Лідії Володимирівні, по вул. ________  в                           

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2467 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Сонячна, 21 в  с. Надрічне. 

30.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

30.3. Гр. Борсук Лідії Володимирівні  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)  площею 5639 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120484900:02:002:____ – площею   2041 кв.м., 

        6120484900:02:002:____ – площею   930 кв.м., 

        6120484900:02:002:____ – площею   1506 кв.м. 

  гр. Борсук Лідії Володимирівні  на території  Надрічняньського    

старостинського округу. 

31.1. Передати гр. Борсук Лідії Володимирівні, по вул. Сонячна,21 в                           

с. Надрічне безоплатно у власність земельні ділянки  площею 5639 кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

        6120484900:02:002:____ – площею   2041 кв.м., 

        6120484900:02:002:____ – площею   930 кв.м., 

        6120484900:02:002:____ – площею   1506 кв.м. 

         для ведення особистого селянського господарства на території  

Надрічняньського    старостинського округу. 

31.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



31.3. Гр. Борсук Лідії Володимирівні 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 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. Прийдун Ользі Семенівні, по вул. 

Центральна, 90,  в  с. Куропатники.    

32.1. Передати гр. Прийдун Ользі Семенівні, жительці ________, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Центральна, 90,  в  с. Куропатники.    

32.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3. Гр. Прийдун Ользі Семенівні 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)  площею 8367 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:002:____ – площею   856 кв.м., 

        6120482500:01:001:____ – площею   3000 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   2511 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   2000 кв.м. 

  гр. Прийдун Ользі Семенівні на території Куропатницького 

старостинського округу. 

33.1. Передати гр. Прийдун Ользі Семенівні, жительці ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки  площею  8367 кв. м., а саме: 

        6120482500:02:002:____ – площею   856 кв.м., 

        6120482500:01:001:____ – площею   3000 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   2511 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   2000 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

33.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

33.3. Гр. Прийдун Ользі Семенівні 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 6120482500:02:002:____ гр. Федин Ганні Ігнатівні, по вул. Центральна, 

99,  в  с. Куропатники.    

34.1. Передати гр. Федин Ганні Ігнатівні, жительці ________, вул. 

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



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Центральна, 99,  в с. Куропатники.    

34.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3. Гр. Федин Ганні Ігнатівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1900 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:002:____ – площею   800 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   1100 кв.м. 

  гр. Федин Ганні Ігнатівні на території Куропатницького старостинського 

округу. 

35.1. Передати гр. Федин Ганні Ігнатівні, жительці ________,  ________, 

безоплатно у власність земельні  площею  1900 кв. м., а саме: 

        6120482500:02:002:____ – площею   800 кв.м., 

        6120482500:02:002:____ – площею   1100 кв.м.  

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

35.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

      35.3. Гр. Федин Ганні Ігнатівні 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 6120481800:03:001:____ гр. Оберській Марії Петрівні, гр. Оберському 

Григорію Йосиповичу, гр. Оберському Володимиру Григоровичу, гр. 

Оберському Андрію Григоровичу, по вул. Шевченка, 23,  в  с. Жуків.    

36.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної 

системи (ЛЕП)- площа 325 кв. м. 

- код 01.08 – охоронна зона навколо (інженерних комунікацій), 

охоронна зона меліорованих земель площею 2500 кв. м. 

 36.2. Передати гр. Оберській Марії Петрівні, жительці ________,  гр. 

Оберському Григорію Йосиповичу, жителю ________,  гр. Оберському 

Володимиру Григоровичу, жителю ________, вул. ________, гр. Оберському 

Андрію Григоровичу, 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. 

Шевченка, 23,  в с. Жуків.    

36.3.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.4.  Гр. гр. Оберській Марії Петрівні, гр. Оберському Григорію 

Йосиповичу, гр. Оберському Володимиру Григоровичу, гр. Оберському Андрію 



Григоровичу 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)  площею 2549 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120481800:02:001:____ гр.  Іванів Галині 

Володимирівні на території Жуківського  старостинського округу. 

37.1. Передати гр.  Іванів Галині Володимирівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею  2549 кв. м.,  для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського  старостинського 

округу. 

37.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

37.3. Гр. Іванів Галині Володимирівні 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 6120410100:02:002:____ гр. Уліганець Олександрі Михайлівні, по вул. 

Мічуріна, 85,  в  с. Лісники.    

38.1. Передати гр. Уліганець Олександрі Михайлівні, жительці ________, 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Мічуріна, 85,  в  с. Лісники.    

38.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

38.3. Гр. Уліганець Олександрі Михайлівні 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)  площею 2140 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120410100:02:002:____ – площею   1400 кв.м., 

        6120410100:02:002:____ – площею   740 кв.м. 

  гр. Уліганець Олександрі Михайлівні в с. Лісники. 

39.1. Передати гр. Уліганець Олександрі Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельні ділянки  площею  2140 кв. м., а 

саме: 

        6120410100:02:002:____ – площею   1400 кв. м., 

        6120410100:02:002:____ – площею   740 кв. м. 

      для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

39.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



 39.3. Гр. Уліганець Олександрі Михайлівні 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 6120481800:02:001:____ гр. Савчуку Степану Дмитровичу, по вул. 

Зелена, 67,  в  с. Підлісне.    

40.1. Передати гр. Савчуку Степану Дмитровичу, жителю вул. ________, ,  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Зелена, 67,  в  с. Підлісне.    

40.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

40.3. Гр. Савчуку Степану Дмитровичу 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) площею 5755 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:02:001:____ – площею   2042 кв.м., 

        6120481800:01:004:____ – площею   1510 кв.м., 

        6120481800:01:004:____ – площею   2203 кв.м. 

  гр. Савчуку Степану Дмитровичу на території Жуківського  

старостинського округу. 

41.1. Передати гр. Савчуку Степану Дмитровичу, жителю вул. ________,  

в  ________, безоплатно у власність земельні ділянки  площею  5755 кв. м., а саме: 

        6120481800:02:001:____ – площею   2042 кв.м., 

        6120481800:01:004:____ – площею   1510 кв.м., 

        6120481800:01:004:____ – площею   2203 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського  старостинського округу. 

41.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

41.3. Гр. Савчуку Степану Дмитровичу 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 1000 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:017:____ гр. Гаргай Надії Марківні, по вул. Шевченка, 

105  в   м. Бережани.    

42.1. Передати гр. Гаргай Надії Марківні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка, 105, м. Бережани.    



42.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

42.3. Гр. Гаргай Надії Марківні 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 164 кв. м., для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:04:017:____, гр.  Гаргай Надії 

Марківні по вул. Шевченка м. Бережани. 

43.1. Передати гр. Гаргай Надії Марківні, жительці ________ вул.                       

________,  безоплатно у власність земельну ділянку  площею  164 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

43.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

43.3. Гр. Гаргай Надії Марківні 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 1200 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:04:022:____, гр. Старощуку 

Вячеславу Івановичу в м. Бережани, в садівницькому товаристві «Вежа». 

44.1. Передати гр. Старощуку Вячеславу Івановичу, жителю ________ вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку  площею  1200 кв. м. для 

індивідуального садівництва в м. Бережани, в садівницькому товаристві «Вежа» 

. 

44.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

44.3. Гр. Старощуку Вячеславу Івановичу  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 725 кв. м., для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120481800:03:002:____, гр. Баран Ользі 

Михайлівні в с. Жуків. 

45.1. Передати гр. Баран Ользі Михайлівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 725 кв. м., для індивідуального 

садівництва в с. Жуків. 

45.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

45.3. Гр. Баран Ользі Михайлівні 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 1000 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:004:____ гр. Іванків Мирославі Михайлівні, по вул. 

Львівська, 69а в м. Бережани.    



46.1. Передати гр. Іванків Мирославі Михайлівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Львівська, 69а  в  м. Бережани.    

46.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

46.3. Гр. Іванків Мирославі 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)  площею 945 кв. м., 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номерам 6120410100:04:004:____ гр. Іванків 

Мирославі Михайлівні  по вул. Львівська в м. Бережани. 

47.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 - охоронна зона навколо ( уздовж) об’єкта енергетичної системи  

площею 264 кв. м. 

47.2. Передати гр. Іванків Мирославі Михайлівні, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку  площею  945 кв. м.  для 

ведення індивідуального садівництва по вул. Львівська в м. Бережани  . 

47.3. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

47.4. Гр. Іванків Мирославі Михайлівні 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) площею 18423 кв. м.,та 956 кв. 

м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

        6120482500:03:001:____ – площею   956 кв. м., 

        6120482500:01:001:____ – площею   18423 кв. м. 

  гр. Хугеян Ользі Михайлівні в с. Куропатники. 

48.1. Передати гр. Хугеян Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельні ділянки площею 18423 кв. м., та 956 

кв. м., для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 

Куропатники.  

48.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

48.3  Гр.  Хугеян Ользі Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

49. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                 Ростислав БОРТНИК 

 


