
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

20 січня  2022 року                             м. Бережани                                     №648 

 

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 2300 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120482500:03:001:____ гр. Бойко Ользі Ільківні, по вул. Центральна, 

9, в с. Баранівка.  

1.1. Передати гр. Бойко Ользі Ільківні, жительці ________, вул. ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2300 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Центральна, 9, в с. Баранівка.      

1.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3.Гр. Бойко Ользі Ільківні 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 1000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером    6120482500:03:001:____   гр.  Бойко Ользі 

Ільківні на території Куропатницького старостинського округу. 

2.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.08 – охоронна зона навколо інженерних комунікацій – 

площею 1000 кв. м. 

2.2. Передати гр. Бойко Ользі Ільківні, жительці ________, вул. ________, 

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

особистого селянського господарства на території Куропатницького 

старостинського округу. 

2.3. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

2.4. Гр. Бойко Ользі Ільківні 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)  площею 5840 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120486000:02:003:____ – площею   1526 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   2900 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   1414 кв.м. 

  гр. Грабару Миколі Мироновичу на  території Посухівського 

старостинського округу. 

3.1.Передати гр. Грабару Миколі Мироновичу, жителю ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  площею  5840 кв. м., а саме: 

        6120486000:02:003:____ – площею   1526 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   2900 кв.м., 

        6120486000:02:001:____  – площею   1414 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства гр. Грабару Миколі 

Мироновичу на території Посухівського старостинського округу. 

3.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.Гр. Грабару Миколі Мироновичу 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 7544 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:003:____ – площею   1904 кв.м., 

        6120482500:02:003:____  – площею   1926 кв.м., 

        6120482500:03:001:____  – площею   2500 кв.м., 

        6120482500:02:003:____  – площею   1214 кв.м. 



  гр. Рокош Стефанії Іванівні на території Куропатницького старостинського 

округу. 

4.1. Передати гр. Рокош Стефанії Іванівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 7544  кв. м., а саме: 

        6120482500:02:003:____ – площею   1904 кв.м., 

        6120482500:02:003:____  – площею   1926 кв.м., 

        6120482500:03:001:____  – площею   2500 кв.м., 

        6120482500:02:003:____  – площею   1214 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

4.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3.Гр. Рокош Стефанії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 10355 кв. м.,для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120482500:02:002:____ – площею   1855 кв.м., 

        6120482500:02:002:____  – площею   3500 кв.м., 

        6120482500:01:001:____  – площею   5000 кв.м. 

  гр. Костишину  Володимиру Івановичу на території Куропатницького 

старостинського округу. 

5.1.Передати гр. Костишину Володимиру Івановичу, жителю                                                 

________,  безоплатно у власність земельні ділянки  площею  10355  кв. м., а 

саме: 

        6120482500:02:002:____ – площею   1855 кв.м., 

        6120482500:02:002:____  – площею   3500 кв.м., 

        6120482500:01:001:____  – площею   5000 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

5.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3.Гр. Костишину Володимиру Івановичу 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) площею 2799 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481600:02:001:____  – площею   1228 кв.м.,  

        6120481600:02:001:____  – площею  1571 кв.м. 

  гр. Стеців  Ользі Миколаївні на території Жовнівського старостинського 

округу. 

6.1. Передати гр. Стеців  Ользі Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельні ділянки  площею  2799 кв. м., а саме: 



        6120481600:02:001:____  – площею   1228 кв.м.,  

        6120481600:02:001:____  – площею  1571 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Жовнівського старостинського округу. 

6.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3.Гр. Стеців  Ользі Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 871 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. Онуфрієнко Любові Степанівні, по вул. 

Шевченка, 111, в м. Бережани.    

7.1.Передати гр. Онуфрієнко Любові Степанівні, жительці ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 871 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка, 111, в м. Бережани.    

7.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3.Гр. Онуфрієнко  Любові 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 1500 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. Мищишину Михайлу Богдановичу, по вул. 

Зелена, 9, в с. Підлісне.    

8.1.Передати гр. Мищишину Михайлу Богдановичу, жителю ________, вул. 

________,  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Зелена, 9, в с. Підлісне.    

8.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3.Гр. Мищишину Михайлу Богдановичу 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 3540 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:04:001:____ – площею    509 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею   3031 кв.м. 

  гр. Яцківу  Роману Васильовичу на території Жуківського  старостинського 

округу. 



9.1.Передати гр. Яцківу  Роману Васильовичу, жителю ________, вул. 

________,   безоплатно у власність земельні ділянки  площею  3540 кв. м., а саме: 

        6120481800:04:001:____ – площею    509 кв.м.,  

        6120481800:04:002:____  – площею   3031 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського  старостинського округу. 

9.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3.Гр. Яцківу Роману 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 6120481800:03:002:____ гр. Писарчук Марії Іванівні, по вул. 

Золочівська, 114,  в  с. Жуків.    

10.1.Передати гр. Писарчук Марії Іванівні, жительці ________, безоплатно 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Золочівська, 114,  в  с. Жуків.    

10.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3.Гр. Писарчук Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2257 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. Гавриш Олександрі Ярославівні, гр. 

Гавришу Василю Григоровичу, гр. Гавришу Ярославу Васильовичу, гр. Гавришу 

Григорію Васильовичу по вул. Л. Курбаса, 15а,  в  с. Біще.    

11.1.Передати гр. Гавриш Олександрі Ярославівні, жительці ________, гр. 

Гавришу Василю Григоровичу, жителю ________, гр. Гавришу Ярославу 

Васильовичу, жителю ________, вул. ________, гр. Гавришу Григорію 

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

власність земельну ділянку площею 2257 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Л. Курбаса, 15а, в с. Біще.    

11.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3.Гр. Гавриш Олександрі Ярославівні, гр. Гавришу Василю Григоровичу, 

гр. Гавришу Ярославу Васильовичу, гр. Гавришу Григорію Васильовичу 

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 655 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:007:____ гр. Лацику Володимиру Володимировичу, по 

вул. Цегельна, 18,  в  м. Бережани.    

12.1.Передати гр. Лацику Володимиру Володимировичу, жителю ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 655 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Цегельна, 18, в м. Бережани.    

12.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3.Гр. Лацику Володимиру Володимировичу 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 708 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:010:____ гр. Щур Надії Михайлівні, по вул. Маковея, 3а,  

в  м. Бережани.    

13.1.Передати гр. Щур Надії Михайлівні, жительці ________, вул. ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 708 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Маковея, 3а,  в  м. Бережани.    

13.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3.Гр. Щур Надії Михайлівні 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 1528 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:01:004:____ гр. Бегару Павлу Петровичу, по вул. Злуки, 25,  

в  с. Лісники.    

14.1.Передати гр. Бегару Павлу Петровичу, жителю ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1528 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Злуки, 25,  в  с. Лісники.    

14.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3.Гр. Бегару Павлу Петровичу 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 6120481800:04:002:____ гр. Семеген Олександрі Дмитрівні, гр. 

Градовській Ользі Дмитрівні, гр. Семегену Мирону Михайловичу, гр. Семегену 

Михайлу Мироновичу, по вул. Л. Українки, 43,  в  с. Гиновичі.    

15.1.Передати гр. Семеген Олександрі Дмитрівні, жительці ________,  гр. 

Градовській Ользі Дмитрівні, жительці ________, гр. Семегену Мирону 

Михайловичу, жителю ________, гр. Семегену Михайлу Мироновичу, 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, 43,  в  с. 

Гиновичі.    

15.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3.Гр. Семеген Олександрі Дмитрівні, гр. Градовській Ользі Дмитрівні, гр. 

Семегену Мирону Михайловичу, гр. Семегену Михайлу Мироновичу 

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)  площею 11834 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120481800:04:002:____ – площею   3109 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   1899 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   909 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   2511 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   3406 кв.м. 

  гр.  Семегену Олександрі Дмитрівна на території Жуківського  

старостинського округу. 

16.1.Передати гр. Семеген Олександрі Дмитрівні, жителю ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 11834 кв. м., а саме: 

        6120481800:04:002:____ – площею   3109 кв.м., 

        6120481800:04:002:____ – площею   1899 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   909 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   2511 кв.м., 

        6120481800:04:002:____  – площею   3406 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського  старостинського округу. 

16.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3.Гр. Семеген Олександрі Дмитрівні 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)  площею 6881 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами:          

        6120486000:02:003:____ – площею   1500 кв.м., 

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

        6120486000:02:002:____ – площею   741  кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   800 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   1011 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   1329 кв.м. 

  гр.  Гарбузу Івану Федоровичу на території Посухівського   

старостинського округу. 

17.1.Передати гр. Гарбузу Івану Федоровичу, жителю ________,   

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 6881 кв. м., а саме: 

        6120486000:02:003:____ – площею   1500 кв.м., 

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

        6120486000:02:002:____ – площею   741  кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   800 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   1011 кв.м., 

        6120486000:02:001:____ – площею   1329 кв.м. 

      для ведення особистого селянського господарства на території 

Посухівського   старостинського округу. 

17.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3.Гр. Гарбузу Івану Федоровичу 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 700 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.  Карпишину Віталію Богдановичу, по вул. 

Привокзальна, 10,  в  м. Бережани.    

18.1.Передати гр. Карпишину Віталію Богдановичу, жителю ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 700 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Привокзальна, 10,  в  м. Бережани.    

18.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3.Гр. Карпишину Віталію Богдановичу виконувати обов’язки власника 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120480600:03:001:____ гр. Бойчак Марії Степанівні, гр.  Бойчаку 



Мирославу Миколайовичу, гр. Бойчак Руслані Миколаївні, гр. Вороні Галині 

Миколаївні по вул. Польова, 7,  в  с. Поручин.    

19.1.Передати гр. Бойчак Марії Степанівні, жительці ________, гр.  Бойчаку 

Мирославу Миколайовичу, жителю  ________, вул. ________,  гр. Бойчак Руслані 

Миколаївні, жительці ________, вул. ____,  гр. Вороні Галині Миколаївні, 

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. Польова, 7,  в  с. 

Поручин.    

19.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3.Гр. Бойчак Марії Степанівні, гр.  Бойчаку Мирославу Миколайовичу, 

гр. Бойчак Руслані Миколаївні, гр. Вороні Галині Миколаївні 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 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. Бойчук Парасковії Василівні, по вул. 

Лепкого,  76,  в  с. Поручин.    

20.1.Передати гр. Бойчук Парасковії Василівні, жительці ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Лепкого, 76,  в  с. Поручин.    

20.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3.Гр. Бойчук Парасковії Василівні виконувати обов’язки власника 

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

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 1401 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120486000:02:001:____ гр.  Грабар 

Любові Федорівні в с. Посухів. 

21.1.Передати гр. Грабар Любові Федорівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею  1401 кв. м.,  для 

ведення особистого селянського господарства на території Посухівського   

старостинського округу. 

21.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3.Гр. Грабар Любові Федорівні 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) площею 5947 кв. м., для ведення 



особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

        6120481800:04:002:____ - площею 1818 кв. м., 

           6120481800:04:001:____ – площею 2822 кв. м., 

        6120481800:04:001:____ – площею 1307 кв. м. 

  гр. Штепованій Ганні Василівні на території Жуківського    

старостинського округу. 

22.1.Передати гр. Штепованій Ганні Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельні ділянки  площею 5947 кв. м., а саме: 

  6120481800:04:002:____ - площею 1818 кв. м., 

  6120481800:04:001:____ – площею 2822 кв. м., 

  6120481800:04:001:____ – площею 1307 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Жуківського    

старостинського округу. 

22.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3.Гр. Штепованій Ганні Василівні  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 6120481800:02:001:____ гр. Іванів Галині Володимирівні та гр. Іванів 

Андрію Володимировичу по вул. Зелена, 61  в с. Підлісне. 

23.1.Передати гр. Іванів Галині Володимирівні , жительці ________ та гр.  

Іванів Андрію Володимировичу, жителю ________,  безоплатно у спільну 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Зелена,61  в с. Підлісне.   

23.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3.Гр. Іванів Галині Володимирівні та гр. Іванів Андрію Володимировичу 

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 851 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. Суховій Ірені Василівні по вул. 

Шевченка,109 в м. Бережани. 

24.1.Передати гр. Суховій Ірені Василівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 851 кв. м.,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка,109  в м. Бережани.   



24.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3.Гр. Суховій Ірені Василівні 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 501 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. Василиків Івану Михайловичу по вул. 

Зарайський Потік, 6 в м. Бережани. 

25.1.Передати гр. Василиків Івану Михайловичу,  жителю ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 501 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Зарайський Потік, 6  в м. Бережани.   

25.2Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3.Гр. Василиків Івану 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 4508 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120482500:03:001:____ - площею 1000 кв. м., 

6120482500:03:001:____ – площею 3508 кв. м. 

      гр. Крупі Ірині Михайлівні на території Куропатницького    

старостинського округу. 

26.1.Передати гр. Крупі Ірині Михайлівні, жительці ________, вул. ________ 

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 4508 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами, а саме: 

        6120482500:03:001:____ - площею 1000 кв. м., 

           6120482500:03:001:____ – площею 3508 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. Крупі Ірині Михайлівні 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 2500 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120482500:02:001:____ гр. Чуловській Марії Михайлівні по вул. 

Лугова, 19 в с. Куропатники. 



27.1.Передати гр. Чуловській Марії Михайлівні,  жительці ________,  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Лугова, 19  в с. Куропатники.   

27.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

27.3.Гр. Чуловській Марії Михайлівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

28.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером   6120482500:02:001:____ гр. Чуловській 

Марії Михайлівні  на території Куропатницького    старостинського округу. 

28.1.Передати гр. Чуловській Марії Михайлівні, жителю ________,      

безоплатно у власність земельну ділянку площею 3000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території Куропатницького    

старостинського округу. 

28.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

28.3.Гр. Чуловській Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

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

29.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. Грабару 

Андрію Володимировичу на території Посухівського   старостинського округу. 

29.1.Передати гр. Грабару Андрію Володимировичу, жителю ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства на території Посухівського   

старостинського округу. 

29.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

29.3.Гр.  Грабару Андрію Володимировичу  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 3536 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером  6120482500:02:003:____ гр. Гайдук Марії 

Омелянівні на території Куропатницького   старостинського округу. 

30.1.Передати гр. Гайдук Марії Омелянівні, жительці ________,  безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 3536 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Куропатницького   старостинського 

округу. 

30.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



30.3.Гр. Гайдук Марії Омелянівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

31.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120486000:02:001:____ гр. Грабару Миколі Мироновичу, гр. Грабар 

Любові Федорівні, гр. Грабару Андрію Миколайовичу та гр. Кивух Ганні 

Миколаївні по вул. Стефаника, 50  в с. Посухів. 

31.1.Передати гр. Грабару Миколі Мироновичу, жителю ________, гр. 

Грабар Любові Федорівні, жительці ________, вул. ________,  гр. Грабару 

Андрію Миколайовичу, жителю ________, вул. Войсовичівка, 20 та гр. Кивух 

Ганні Миколаївні, 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. 

Стефаника, 50  в с. Посухів. 

31.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

31.3. Гр. Грабару Миколі Мироновичу, гр. Грабар Любові Федорівні, гр.  

Грабару Андрію Миколайовичу та гр. Кивух Ганні Миколаївні виконувати 

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

кодексу України 

32.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 3845 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровими номерами: 

6120480600:03:001:____ - площею 2127 кв. м., 

6120480600:03:001:____ – площею 1718 кв. м., 

гр. Болюх Лесі Миронівні на території Біщівського   старостинського округу. 

32.1.Передати гр. Болюх Лесі Миронівні, жительці ________, вул. ________ 

безоплатно у власність земельні ділянки  площею 3845 кв. м., а саме: 

        6120480600:03:001:____ - площею 2127 кв. м., 

           6120480600:03:001:____ – площею 1718 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства на території Біщівського   

старостинського округу. 

32.2.Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

32.3.Гр.  Болюх Лесі Миронівні  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 1800 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120486000:02:001:____ гр. Блищак 

Парасковії Іванівні на території Посухівського старостинського округу. 

33.1.Встановити обмеження на земельну ділянку: 



- код 01.03 - охоронна зона навколо ( вдовж) об’єкта транспорту – площею 

0,0368 га; 

33.2.Передати гр. Блищак Парасковії Іванівні, жительці ________,  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1800 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Посухівського 

старостинського округу. 

33.3.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

33.4.Гр. Блищак Парасковії Іванівні 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 1200 кв. м., для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100:04:004:____ гр. Ощіпко 

Мар’яні Володимирівні по вул. Львівська в м. Бережани. 

34.1.Передати гр. Ощіпко Мар’яні Володимирівні, жительці ________, вул. 

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

ведення особистого селянського господарства по вул. Львівська в м. Бережани. 

34.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

34.3.Гр. Ощіпко Мар’яні 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 1000 кв. м., для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:02:001:____ гр. Шепеті Руслану Євгеновичу по вул. 

Жорнисько, 16 в м. Бережани. 

35.1.Передати гр. Шепеті Руслану Євгеновичу, жителю ________, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

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

35.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

35.3.Гр. Шепеті Руслану Євгеновичу 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 731 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. Таран Любові Йосипівні та гр. Поповичу 

Олегу Богдановичу по вул. Хатки,73«а»  в м. Бережани. 

36.1.Передати гр. Таран Любові Йосипівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Поповичу Олегу Богдановичу, жителю ________, вул. ________,  

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 731 кв. м., для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Хатки, 73«а» в м. Бережани.  

36.2.Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

36.3.Гр. Таран Любов Йосипівні  та гр. Поповичу Олегу Богдановичу  

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

Земельного кодексу України. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


