
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VI сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
16 березня 2021 року   м.Бережани    № ПРОЄКТ 177 

 

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, Бережанська міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати гр. П’єнтаку Степану Петровичу, жителю с. _________, вул. 

____________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

передачі у  власність площею 2500 кв. м. для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Бережанська,20 «а» в с. Посухів 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

2. Надати гр. П’єнтаку Степану Петровичу, жителю с. _________, вул. 

_________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність площею 4200 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

3. Надати гр. П’єнтак Ганні Іванівні, жительці с. ___________, вул. _________  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

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

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Бережанська, 11 в с. 

Посухів 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 



4. Надати гр. П’єнтак Ганні Іванівні, жительці с. Посухів дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність  загальною площею 

5544 кв. м. в тому числі площами 2500кв м, 1544 кв м 1500 кв для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Посухів 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

5. Надати гр. Віш Надії Ільківні, жительці с.__________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність  загальною площею 

12957 кв м в тому числі площами 1042 кв м, 1065 кв м., 2164 кв м., 2500 кв 

м., 3010 кв м., 3176 кв м. для ведення особистого селянського господарства  

в с. Комарівка. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

6. Надати гр. Кріль Марії Іванівні, жительці с. __________, вул. _________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  площею 3500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарств в с. Шибалин. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

7. Надати гр. Олійник Мирославі Іванівні, жительці с. _________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

1900 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Бережанська,22 в с. Посухів 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

8. Надати гр. Олійник Мирославі Іванівні, жительці с. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 8257 кв м в тому числі площами  1500 кв м в урочищі 

        «Руміш», 1500 кв м., в урочищі «під Кізя» , 1500  кв м., в урочищі  

        «Загомінок», 2627 кв м., в урочищі « Під Лугом», 1400 кв м., в урочищі  

        «Загороди». для ведення особистого селянського господарства в  

         с. Комарівка. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

9. Надати гр. Грабар Марії Степанівні, жительці с. _________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. Бережанська, 16 в с. Посухів 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 



10. Надати гр. Грабар Марії Степанівні, жительці с. _______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 5039 кв м в тому числі площами 1496 кв м, 1208 кв м., 

1735 кв м., 600 кв м., для ведення особистого селянського господарства  в с. 

Посухів. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року 

 

11. Надати гр. Шкільному Йосипу Панасовичу, жителю с.________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

2686 кв м для ведення особистого селянського господарства  в с. Комарівка. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

12. Надати гр. Прийдун Ользі Семенівні, жительці с. __________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул.Центральна,90 в с. Куропатники. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

13. Надати гр. Прийдун Ользі Семенівні, жительці с.__________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 8367 кв м , в тому числі площами  856 кв м, 2511 кв м., 

3000 кв м., 2000 кв м. для ведення особистого селянського господарства в 

с.Куропатники. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

14. Надати гр. Сороці Марії Петрівні, жительці с. _______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність площею 2297 кв м., 

для ведення особистого селянського господарства в с.Урмань. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

15. Надати гр. Янішу Євгену Степановичу, жителю с. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 3607 кв м , в тому числі площами 1001 кв м, 1004 кв м., 

1602 кв м.,для ведення особистого селянського господарства в с. 

Куропатники. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 



16. Надати гр. Старко Ганні Федорівні, жительці с._________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 3524 кв м ,в тому числі площами 1000 кв м 2524 кв. для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Шибалин. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

17. Надати гр. Прокопой Григорію Івановичу, жителю с. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 3602 кв м , в тому числі площами 1138 кв м,  2464 кв для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Шибалин. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

18. Надати гр. Соляр Ганні Михайлівні, жительці с. _________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

1500 кв м , для ведення особистого селянського господарства  в с. Шибалин. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

19. Надати гр. Рак Степанії Іванівні, жительці с. ___________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Героїв Повстанців,2 в с. Шибалин. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

20. Надати гр. Рак Степанії Іванівні, жительці с.__________дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у  власність площею 3500 кв м, 

для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

21. Надати гр. Прокопой Григорію Івановичу, жителю с._______ та гр. Погорілі 

Стефанії Михайлівні, жительці с.___________, вул. _________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Героїв Повстанців,13 в  

        с. Шибалин. 

21.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

22. Надати гр. Канаховській Марії Ярославівні, жительці с. ___________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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



2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. Героїв Повстанців,31 в с. 

Шибалин. 

22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

23. Надати гр. Канаховській Марії Ярославівні, жительці с. _____________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність площею 2300 кв м , для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Шибалин. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

24. Надати гр. Старко Ганні Федорівні, жительці с. __________, гр. Старко Вірі 

Андріївні, жительці м. _____, вул. __________, гр. Підйомі Надії Андріївні, 

жительці смт. _______, вул. _______ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд  по вул. Героїв Повстанців,06 в с. Шибалин. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2021 

року. 

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марію Лук’янову. 

 

  Міський голова                                                      Ростислав БОРТНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


