
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

X сесія  

(ІІ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  08 липня 2021 року         м. Бережани                          ПРОЕКТ  № 322 

 

Про надання дозволу на складання 

технічних документацій 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 41, 89, 92, 118, 120, 121, 123, 125, 141 Земельного кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані документи, 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин (протокол №15,16), сесія  Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Юськіву Миколі Йосиповичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність площею 

578 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  по вул.Бічна,19 в с. Баранівка. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

2. Надати гр. Сапач Володимиру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у   

власність площею 710 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Шевченка,5  в с. Жуків. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

3. Надати гр. Сапач Володимиру Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність загальною площею 5355 кв. м , в тому числі площами 3000 кв. м., та 

1240 кв. м. , 1115 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в                     

с. Жуків. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

4. Надати гр. Сапач Надії Антонівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 



меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у   власність площею 

1150 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул.Шевченка,18  в с. Жуків. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

5. Надати гр. Гончарук Ірині Григорівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у   

власність площею 1100 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Польова,26   в с. Баранівка. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

6. Надати гр. Гончарук Ірині Григорівні, жительці ________, вул. 

________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність загальною площею 2719 кв. м , в тому числі площами 1653 кв. м., та 

1066 кв. м. , для ведення особистого селянського господарства в с. Баранівка. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

7. Надати гр. Михайлечко Михайлу Романовичу, жителю ________, 

вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у   

власність площею 645 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Кармелюка,10   в  м. 

Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

8. Надати гр. Олійнику Івану Станіславовичу, жителю ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність площею 7500 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в урочищі                            

«Камінці» с. Куропатники. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

9. Надати гр. Салію Володимиру Григоровичу, жителю ________ вул. 

________, гр. Салій Ганні Василівні, жительці ________ вул. ________ та гр. 

Милимук Ганні Григорівні, жительці ________, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  спільну сумісну   

власність площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Зелена,9    в с. Підлісне 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

10. Надати гр. Олійник Ірині Іванівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність площею 

1986 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в  с. Куропатники. 



10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

11. Надати гр. Легкій Мирославі Володимирівні, жительці  ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність 

загальною площею 6000 кв. м. , в тому числі площами 2800 кв. м., та 3200 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

12. Надати гр.  Гутору Володимиру Івановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Хатки,87 в м. Бережани. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

13. Надати гр. Леськіву Івану Григоровичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність площею 32 кв. м. для будівництва та обслуговування  автогаражу № 21   

по вул. О.Кобилянської,60  в м. Бережани. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

14. Продовжити терміном до 01.12.2021 року термін дії п.1,2,3 рішення сесії 

міської ради №1722 від 28 травня 2020 року щодо надання  гр. Уліганець 

Олександрі Михайлівні, жительці ________, вул. ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельних ділянок 

загальною  площею 2140 кв. м.,  в тому числі площами 740 кв. м., 1400 кв. м.  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

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

питань врегулювання земельних відносин. 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК 


