
 

Перелік рішень з земельних питань, 

прийнятих на шостій сесії сільської ради 

28 травня 2021 року 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ПАТ «Укрнафта»: 
- в с. Пнів, вул. УСС, 163 площею 1,64га, за цільовим призначенням «11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (відгодівельний 

комплекс) 

- в с. Пнів, площею 0,25га, за цільовим призначенням «11.01. Для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (ізоляційно-зварювальний 

цех) 

- в с. Пнів, вул. УСС, 159, площею 3,4500га,  за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (цех 

підготовки пластового тиску) 

- в с. Пнів, вул. Промислова, 3, площею 2,2580га, за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

(будівельно-монтажний цех) 

- в с. Пнів, вул. УСС, 210, площею 3,7766га, за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (цех 

ПКРС) 

- в с. Пнів, площею 0,5007га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина №9-

Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,4000га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина №6-

Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,4700га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина №4-

Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,0800га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (амбар свердловини №4-

Південний Гвізд) 

- в с. Пнів, вул. Промислова, 5, площею 1,2051га, за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 



будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (цех 

нафтового обслуговування) 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 1,3800га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (пожежна частина) 

- в с. Пнів, площею 0,3700га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина №57-Пнів 

та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,3900га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина №563-

Битків та під’їзна дорога до неї) 

- площею 0.2000 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №320-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №551-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №256-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.0225 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (гребінка біля свердловини №651-

Битків) в смт. Битків 

- площею 0.0216 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (гребінка біля свердловини №542-

Битків) в смт. Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №597-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 



обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №588-Битків та під’їзна 

дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.2400 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (амбар свердловини №462-Битків) в 

смт. Битків 

- площею 0.5300 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №462-Битків  та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.4000 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №617-Битків та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.8500 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №807-Пасічна та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.3980 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №465-Битків та під’їзна 

дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 1.9445 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування ГУ-270 та під’їзна 

дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.4800 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування ГУ-270) смт. Битків 

в по вул. Михайлюка, 228/б 

- площею 0.1826 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування факельного амбару) 

в смт. Битків 

- площею 0.3404 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 



обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №513-Битків та під’їзна 

дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.5400 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №536-Битків та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- в с. Пасічна площею 0,02 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – гребінка біля свердловини №365-

Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №365-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,3004 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №660-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,20 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №465-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №569-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,34 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №502-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,32 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №325-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,28 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №579-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №451-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,6860 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 



підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування очисних споруд) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №350-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №529,530-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,43 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №7-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №305-Битків) 

- в с. Постоята площею 1,4254 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування будівель та споруд БКНС-2) 

- в с. Пасічна площею 1,8810 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування будівель та споруд водозабору). 

 

Про вилучення земельних ділянок з користування громадян та 

відведення їх до земель запасу сільської ради: 
- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, орієнтованою площею 0,1287га, для ведення 

особистого селянського господарства Приймак М.І.  

- в с. Пнів, вул. Черемшини, орієнтованою площею 0,0839га, для ведення 

особистого селянського господарства Лоленко Т.В.                                                                                            

- в с. Пнів, ур. Під замком, орієнтованою площею 0,0925га, для ведення 

особистого селянського господарства Паньків М.Д.                                                                                            

- в смт. Битків, вул. Михайлюка, 212/б, орієнтованою площею 0,1200 га, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

та земельної ділянки площею 0,0300 га, для ведення особистого селянського 

господарства Коритан К. Л.  

- в смт. Битків, вул. Михайлюка, 184, орієнтованою площею 0,1500 га, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Рудейчук Г. Ю. 

- с. Максимець, присілок  Максимець-Бистриця орієнтовною площею 0, 2500 

га  Максимчук В.Д.  

- с. Зелена, присілок  Хрипелів орієнтовною площею 0,2500 га  Гучко Л.І. 

- с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1680 га Лесюк Ю.В. 



- с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,0421 га в Гуша Д.М.  

- с. Пасічна, вул. Милого  орієнтовною площею 0,2318 га в Типусяк О.М 

- с. Пасічна, вул. Франка  орієнтовною площею 0,0791 га в Герби М.М.  

 

Про надання дозволу на розробку детального плану території забудови 

земельних ділянок: 

- в с. Пнів, вул. Карпатська, площею 0,1287га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Рев’юк М.В. 

- в с. Максимець,  присілок Максимець орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Яремчука Р.Р 

- в с. Зелена,  присілок Лазок орієнтовною площею 0,1420 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд  Мацько 

О.Р. 

- в с. Пасічна,  вул. С.Галечко,102б орієнтовною площею 0,1420 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Косюка В.Д 

- в с. Постоята вул. Постоята орієнтовною площею 0,1374 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд Глисти 

В.В 

- в с. Пасічна,  вул. Франка орієнтовною площею 0,0791 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  гр. Герби 

О.М. 

- в с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1210 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Накладюк О.А. 

- в с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1417 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Зеленчук Г.М. 

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Цимбалюк М.М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 622, орієнтованою площею 0,0054 га, для 

будівництва, обслуговування приміщення будівель торгівлі Герелюк М. В. 

в с. Пасічна орієнтовною площею 0,06 га для будівництва базової  станції  

стільникового зв’язку ПрАТ «Київстар». 

 

Про затвердження детальних планів території окремих земельних 

ділянок: 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,0772га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андрусяк А. 

М. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1595га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Безерко С. Р. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В. Р. 



- в  с. Максимець, присілок Максимець-Звір площею 0,1423 га з ведення 

особистого селянського господарства для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд Бідочку І. Р., Юрчилюку І. 

В., Галанджій В.І. 

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва 

і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд 

Сенатовича В.П. 

- в с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Бойкович 

О.І. 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність: 
- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0877га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк В. В.  

- в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,4480га, для ведення особистого селянського 

господарства Гордійчук В. Д. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1010га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Грушко О. І. 

- в с. Пнів, ур. Під замком, площею 0,0925га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А. М. 

- в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0685га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Гаджега 

В.В. 

- в с. Мозолівка, ур. Лози, площею 0,10га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1014га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1153га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Пнів, ур. Річки, площею 0,2250га, для ведення особистого селянського 

господарства Ікавець В. М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В. Р. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1004га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Михайленко 

Ю. Ю. 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,2151га, для ведення особистого 

селянського господарства Максимюк В. П. 

- в смт. Битків урочище «Голиця» орієнтованою площею 0,0510 га для 

ведення особистого селянського господарства Ломпас Ю. І. 

- в с. Зелена присілок Борсучна орієнтовною площею 0,3604 га для ведення 

особистого селянського господарства  Дуленчук В. П 



- в с. Зелена присілок Борсучна орієнтовною площею 0,4152 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сенюка І. М. 

- в с. Зелена  присілок Лазок орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства Онуфрак О. І 

- в с. Зелена  присілок Фентераль орієнтовною площею 0,2618 га для ведення 

особистого селянського господарства Онуфрак Н. В. 

- в с. Зелена  присілок Лазок орієнтовною площею 0,1420 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Мацько О.Р 

- в с. Зелена  присілок Фентираль орієнтовною площею 0,1210 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Накладюк О. А. 

- в с. Зелена  присілок Фентираль орієнтовною площею 0,1417 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Зеленчук Г. М. 

- в с. Максимець  присілок Максимець-Звір орієнтовною площею 0,1805 га 

для ведення особистого селянського господарства Лопатчук В. Д 

- в с. Черник  присілок Зелениця Верхня орієнтовною площею 0,6182 га для 

ведення особистого селянського господарства  Лайщук Г. В. 

- в с. Зелена  присілок Хрипелів орієнтовною площею 0,3637 га для ведення 

особистого селянського господарства Рябому М. О. 

- в с. Зелена  присілок Хрипелів-Звір орієнтовною площею 0,0751 га для 

ведення особистого селянського господарства Рябому М. О. 

- в с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,1624 га для ведення 

особистого селянського господарства Гуш  В. Д.  

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко,102 б орієнтовною площею 0,1623 га для 

ведення особистого селянського господарства в Косюка В. Д.  

- в с. Пасічна, вул. Франка орієнтовною площею 0,0791 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд Герби О. В 

- в с. Постоята,вул. Постоята  орієнтовною площею 0,1374 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд Глисти В. 

В. 

- в с. Постоята,вул. Постоята  орієнтовною площею 0,0685 га для ведення 

особистого селянського господарства Глисти В. В 

- с. Букове, вул. Бухтівець орієнтовною площею 0,0495 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сидорука О. В.  

- в с. Букове, вул. Бухтівець орієнтовною площею 0,0190 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сидорука О. В.  

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Цимбалюк М. М. 

- в с. Максимець  присілок Максимець-Бистриця орієнтовною площею 0,2500 

га для ведення особистого селянського господарства Максимчук Г. В. 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду: 



- в смт. Битків, вул. Шевченка, 622, орієнтованою площею 0,0054 га, для 

будівництва, обслуговування приміщення будівель торгівлі Герелюк М. В. 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та надання земельних ділянок у власність 
- в с. Мозолівка, вул. Я. Мудрого, 23, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Огерук І. С. 

- в с. Білозорина, вул. Маричівка, 37, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Складановська Г. М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, 168, площею 0,25га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Гультай В.І. 

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, 6, площею 0,0770га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дисько В. Д. 

- в с. Пнів, вул. Франка, 27, площею 0,1560га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Винник В. 

В. 

- в с. Пнів, вул. Шкрумеляка, 18, площею 0,0826га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ікавець В. 

М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 7, площею 0,1137 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузьмич М. 

М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 830, площею 0,1156 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андрусяк О. 

І. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,0944 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Зеленчук І. 

Б. 

- в смт. Битків, вул. Промислова, 15/а площею 0,0230 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Іванків Б. В.  

- в смт. Битків, вул. Промислова, 7 площею 0,0227 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Томуняк В. 

І. 

- в с. Зелена, присілок Хрипелів, 61 земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Осьодло О. С. 

- в с. Пасічна, вул. Милого,6г земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Гуш В. Д. 

- в с. Пасічна, вул. Галечко,382  земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд  Грабівчука С. С.  



- в с. Пасічна, вул. С.Галечко земельну ділянку площею 0,0870 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Дрімуш О. О.  

- в с. Пасічна, вул. Галечко,306а земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Косюка І. Д.   

- в с. Пасічна, вул. Галечко,323 земельну ділянку площею 0,1683 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Типусяк Г. І. 

- в с. Пасічна, вул. Франка,25а земельну ділянку площею 0,2093 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Сидорука В. Д.   

- в с. Пасічна, вул. Милого, 72а земельну ділянку площею 0,1715 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Типусяк А. О. 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок у власність: 
- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,1520га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин В.М. 

- в с. Пнів, ур. Лани, площею 0,1161га, для ведення особистого селянського 

господарства Томин В.М. 

- в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,1881га, для ведення особистого 

селянського господарства Лайщук С.І. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,0781га, для ведення особистого 

селянського господарства Лайщук С.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,3672га, для ведення особистого 

селянського господарства Угринюк С.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,0986га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Т.В. 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,0482га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Т.В. 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,1013га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,0897га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Коло водозабору, площею 0,1111га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,11га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,0767га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,0923га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, ур. Горби, площею 0,1055га, для ведення особистого селянського 

господарства Вінтоняк Т.М. 



- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0507га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Г.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,25га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук О.Г. 

- в с. Пнів, вул. УПА, площею 0,084га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Крупяк В.Д. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,0604га, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі Савчук В. О. 

- в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,0663га, для ведення особистого селянського 

господарства Герба В.М. 

- в с. Пнів, вул. Л.Українки, площею 0,0640га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,3446га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,1228га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,08га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,6964га, для ведення особистого 

селянського господарства Грицик І.М. 

- в с. Пнів, ур. Печищі, площею 0,2210га, для ведення особистого селянського 

господарства Кузьмич М.М. 

- в с. Пнів, ур. Печищі, площею 0,2980га, для ведення особистого селянського 

господарства Кузьмич М.М 

- в с. Пнів, ур. Біля об’їзної, площею 0,20га, для ведення особистого 

селянського господарства Цимбалюк В.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0930га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук В.Я. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1007га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Михайленко 

А.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Карпович 

Я.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0933га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Артеменко 

М.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1019га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Михайленко 

М.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1003га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дисько Д.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Плитус А.Р. 



- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Давринович 

А.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузьменко 

В.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1016га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузьменко 

І.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0903га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андріїв 

М.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1011га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Лукач І.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дуфенюк 

М.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1014га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Марич В.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Струтинська 

У.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Прокоф’єв 

В.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1003га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Гордійчук 

Р.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1004га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Філяк С.П. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1009га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пирожук 

Ю.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Головченко 

Д.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак 

А.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1023га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Стебеляк 

І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Савуляк 

М.В. 



- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1011га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Косюк Ю.Д. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1290га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сидорук 

І.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0999га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузан В.Я. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1025га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук А.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Паньків Д. 

М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,1191 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ломпас А. 

П. 

- в с. Зелена, присілок Фентераль земельну ділянку площею  0,2709 га для 

ведення особистого селянського господарства  Савчука М. І. 

- в с. Зелена, присілок Фентераль земельну ділянку площею  0,0677 га для 

ведення особистого селянського господарства  Гербі М. Ю. 

- в с. Зелена, присілок Хрипелів  земельну ділянку площею 0,3577 га для 

ведення особистого селянського господарства Костик Н. М. 

- в с. Черник, присілок Зелениця Верхня земельну ділянку площею 0,2152 га 

для ведення особистого селянського господарства Онуфрак Г. П. 

- в с. Зелена, присілок Борсучна  земельну ділянку  площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства Мельник Д. Д. 

- в с. Зелена, присілок Лазок земельну ділянку 0,0765 га для ведення 

особистого селянського господарства Осьодло С. В. 

- в с. Зелена, присілок Лазок  щодо відведення земельної ділянки  приватної 

власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування  площею 0,2675 га  

Григорчук А. І.  

- в с. Зелена, присілок Фентираль земельну ділянку площею 0,0540 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Цуканова Т. М. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Звір земельну ділянку 0,5305 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфраку П. П. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Звір земельну ділянку 0,0537 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфраку П. П. 

- в с. Зелена, присілок Лазок земельну ділянку площею 0,6517 га для ведення 

особистого селянського господарства Ференчука Ю. М. 

- в с. Зелена, присілок Лазок  земельну ділянку площею 0,1879 га для ведення 

особистого селянського господарства Онуфрак Т. Ю. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Бистриця земельну ділянку площею 

0,3727 га для ведення особистого селянського господарства Кузюк Т. В. 



- в с. Максимець, присілок Максимець-Бистриця земельну ділянку площею 

0,3670 га для ведення особистого селянського господарства Кузюк Т. В. 

- в с. Пасічна, вул. Милого земельну ділянку площею 0,1908 га для ведення 

особистого селянського господарства Рогіва Р. М. 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0822 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Рогів Р. М. 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну  ділянку площею 0,1231 га для 

ведення особистого селянського господарства Яремчук В. М 

- в с. Постоята, вул. Постоята земельну ділянку 0,0519 га для ведення 

особистого селянського господарства  Грушки Т. М 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0472 га для ведення 

особистого селянського господарства Суліменко Н. В. 

- в с. Пасічна, вул. Л. Українки земельну ділянку площею 0,0697 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Соколова О. В 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0700га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Саміляк О. М. 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок в оренду 

-  в с. Пнів, вул. УСС, 90а, площею 0,0136га, для обслуговування ЗТП-461, 

терміном на 10 років –  АТ «Прикарпаттяобленерго»; 

- в с. Пнів, вул. УСС, 153а, площею 0,4182га, для обслуговування ПС 35/6 кВ 

«Пасічна» терміном на 10 років –  АТ «Прикарпаттяобленерго». 

 

Про надання згоди на проведення експертно-грошової оцінки земельних 

ділянок для їх викупу: 
- в с. Пнів, вул. УСС, 86 а площею 0,0193 га для обслуговування магазину для 

її викупу орендарем Гайдук М.М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, 86 б площею 0,0093 га для обслуговування магазину для 

її викупу орендарем Савуляк С.М. 

 

Про затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок за 

межами населеного пункту  

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 2,7897 га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що пов’язані з 

користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент» 

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 5,9514га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що пов’язані з 

користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент» 

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 3,1460га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що пов’язані з 

користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент». 

 



Про затвердження акту земельної комісії та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою (технічної документації) на земельну ділянку 
- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0519га, для ведення особистого 

селянського господарства Максимюк В.П. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1004га,  для ведення особистого 

селянського господарства Лавра Г.В. 

- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 62, площею 0,1825га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Генюк Г.М. 

- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 4, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пуканюк 

М.М. 

- в смт. Битків, урочище «Фальчі» площею 0.0420 га для ведення особистого 

селянського господарства Процак Є. І 

 

Про продовження діючого договору оренди землі від 26.07.2011р. на 

земельну ділянку в с. Пнів, ур. Кар’єр, площею 1,5 га для обслуговування 

полігону для захоронення виробничих та побутових відходів терміном на 5 

років ТОВ «Свиспан Лімітед» 

Про продовження діючого договору оренди землі від 26.07.2011р. на 

земельну ділянку в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1466 га для обслуговування 

нежитлового приміщення терміном на 1 рік Питлюк М.І. 

Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

площею 16.602 га (кадастровий номер 2624055300:28:001:0001 з метою 

усунення накладення земельних ділянок та внесення змін до відомостей в 

ДЗК ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання дозволу на заміну-ремонт траси нафтопроводу від польової 

гребінки (ПГ) свердловини №517-Битків до польової гребінки (ПГ) 

свердловини №265- Битків на земельній ділянці площею 0.30 га ПАТ 

«Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання дозволу на заміну-ремонт траси нафтопроводу в с. Пасічна  

ГУ «Старуня» - ТХУ «Пасічна» загальною площею 1,2 га. ПАТ «Укрнафта» 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання Корж Юстині Василівні дозволу на розробку детального 

плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд в смт. Битків, вул. Михайлюка. 

Про надання Корж Юстині Василівні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0.15 га в смт. Битків, вул. Михайлюка для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Про внесення змін до рішення від 13.03.2021р. №233-4/2021 та надання 

Букатюку М. В. дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), орієнтовною площею 0.2160 га, для будівництва та 

обслуговування приміщень культурного центру та молодіжного кафе по вул. 

Шевченка в смт. Битків. 



Про надання дозволу на внесення змін до генплану с. Зелена, присілок 

Борсучна на земельну ділянку 0,1318 га для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд Берту  А.С. 

Про надання дозволу на внесення змін до генплану с. Зелена, присілок 

Борсучна на земельну ділянку 0,1315 га для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд суміщено з детальним 

планом території  Дуленчук О. І. 
 


