
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XII сесія  

(IV засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   
 

 10 вересня  2021 року                 м. Бережани                 ПРОЕКТ  №406 

 

Про надання дозволу на складання  

технічних документацій із землеустрою 

 

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, 57 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані документи, 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин (протокол №26 від 26.08.2021 року), сесія Бережанської  міської  ради 

  

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати гр. Кунька Вірі Олександрівні, жительці ______,  вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 629 кв. м., для індивідуального садівництва по вул. 

Хатки в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

2. Надати гр. Водвуд Ользі Миронівні, жительці ______,   вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 422 кв. м., для індивідуального садівництва по вул. 

Хатки в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

3. Надати гр. Ощіпко Мар’яні Володимирівні, жительці ______,                 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м., для індивідуального 

садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

4. Надати гр. Гончарук Ірині Григорівні, жительці   ______, вул. ______  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 



загальною  площею 1690 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Баранівка. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

5. Надати гр. Жаку Василю Миколайовичу, жителю ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною  площею 6456 кв. м., в тому числі площами: 800 кв. м., 1800кв. м., 1500 

кв м, 2356 кв м., для ведення особистого селянського господарства в  с. Гиновичі. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

6. Надати гр. Білик Марії Леонівні, жительці ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною  площею 7641 кв. м., в тому числі площами: 1441 кв. м., 2800кв. м., 

3400 кв м,  для ведення особистого селянського господарства в  с. Надрічне. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

7. Надати гр. Богуцькому Роману Михайловичу, жителю ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною  площею 4955 кв. м., в тому числі площами: 1901 кв. м., 2506 кв. м., 

548 кв м,  для ведення особистого селянського господарства в                 с. 

Куропатники. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

8. Надати гр. Жак Марії Михайлівні, жительці ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною  площею 3790кв. м., в тому числі площами: 1476 кв. м., 2314кв. м.,   

для ведення особистого селянського господарства в  с. Жуків. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

9. Надати  Товариству з обмеженою відповідальністю «Бережанська 

Побутрембуддільниця»  дозвіл на поділ земельної ділянки  загальною площею 

7020 кв. м. кадастровим номером: 6120410100:04:007:0031 з метою формування 

восьми  нових земельних ділянок, а саме: площею 2028 кв. м. , площею 904 кв. 

м., площею 276 кв. м., площею 325 кв. м.., площею 441 кв. м., площею 257 кв. м., 

площею 497 кв. м., площею 2292 кв. м. по вул. Козацька, 1  в м. Бережани. 

9.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

10.  Надати гр. Івасів Надії Іванівні, жительці ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних  

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

ділянок загальною  площею 3951 кв. м., в тому числі площами: 2787 кв. м., 1164 

кв. м.,   для ведення особистого селянського господарства в  с. Комарівка. 



10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01. 

03.2022 року. 

11. Надати гр. Білик Марії Леонівні, гр. Білику Василю Петровичу,                           

гр. Білику Василю Васильовичу, жителям ______ та гр. Білику Петру 

Васильовичу жителю ______, вул. ______ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності  площе 2294 кв. м., будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Б.Хмельницького,70 в с. Надрічне. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

12. Надати гр. Легкому Володимиру Ярославовичу, жителю   ______  дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

загальною  площею 4869 кв. м.,  для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Підлісне. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


