
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання  

XІІ сесія  

(I засідання)  

 

                                   РІШ ЕН НЯ  

                                   м.  Бе ре жани              
 

16 серпня 2021 року                              ПРОЕКТ №380 

 

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 №21, 24), сесія Бережанської  міської  ради 

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Заруцькому Сергію Мар’яновичу, жителю ________,                

вул. ________ та гр. Снак Ганні Франківні, жительці м. Бережани, вул. 

Кушніра,19 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 432 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул.Кушніра,19 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

2. Надати гр. Вриднику Василю Романовичу, жителю ________,                 

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

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

права власності земельної ділянки площею 752 кв. м. для індивідуального 

садівництва   по вул. Шевченка в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

3. Надати гр. Чухраю Ярославу Остаповичу, жителю ________,                  

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

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

права власності земельної ділянки площею 958 кв. м. для індивідуального 

садівництва   по вул. Шевченка в м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 



4. Надати гр. Вриднику  Ярославу Романовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 596 кв. м. для індивідуального 

садівництва   по вул. Будівельників,23 в с. Лісники. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

5. Надати гр. Хорощак Зіновії Михайлівні, жительці ________ та                 

гр. Хорощак Галині Петрівні, жительці с. Шибалин, вул. Шевченка,38 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

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

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Шевченка,38  в с. Шибалин. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

6. Надати гр. Захарківу Михайлу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності  земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу  по вул. Депутатська,1 «б»/2  в               м. Бережани. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

7. Надати гр. Здирко Петру Михайловичу, жителю ________,                  

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

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

права оренди земельної ділянки площею 98 кв. м. для обслуговування 

нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 55«в»/1 в м. Бережани з цільовим 

призначенням  - для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської 

забудови  - 03.15. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2021 року.  

8. Надати гр. Кіналю Василю Петровичу,  гр. Фанзі Лідії Василівні,                  

гр. Фанга Василю Михайловичу, жителям ________, гр. Фанга Ігорю 

Васильовичу, жителю ________, вул. ________, гр. Фанга Богдану Васильовичу, 

жителю ________, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

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

та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  по вул.Миру,36  в с. Урмань. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

9. Надати гр. Кіналю Василю Петровичу, жителю  ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною  площею 3537 кв. м. в тому числі площами: 1737 кв. м., 1800кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства в  с. Урмань. 



9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

10. Продовжити  терміном до 01.02.2022 року дію п.3 рішення сесії № 155 

від 02 березня 2021 року щодо надання дозволу гр. Гаргай Надії Марківні, 

жительці ________, вул. ________ дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у  власність  земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. Шевченка,105 в м. Бережани. 

11. Продовжити  терміном до 01.02.2022 року дію п.3 рішення сесії № 155 

від 02 березня 2021 року щодо надання дозволу гр. Гаргай Надії Марківні, 

жительці ________, вул. ________ дозволу  на складання технічної документації 

із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у  власність земельної ділянки площею 164 кв. м. для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани.  

12. . Надати гр. Кузьмі Тетяні Гельманівні, 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 904 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул.Верхня,20   в м. Бережани. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 

13. Надати гр. Лапунько Богдану Васильовичу, жителю  ________,                  

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

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

права власності  земельної ділянки площею 4360 кв. м.  для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Потутори. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

14. Надати гр. Чвартацькій Лілії Юріївні, жительці ________ вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності м. Бережани вул. Тепла, 18 , з метою внесення в 

державний земельний кадастр земельної ділянки Кізімовича Євстахія 

Георгійовича, згідно  Державного акту на право приватної власності на землю 

серія II- ТР №011418 від 22.01.2002 року. 

14.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

15.Надати  гр. Жаку Василю Миколайовичу гр.  Жак Марії Михайлівні,                  

гр. Жак Галині Василівні, жителям ________ та гр. Жак Сергію Васильовичу, 

жителю ________, ________  дозвіл на складання технічної документації із 

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

та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  по вул. Лесі Українки,  22  в с. Гиновичі. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2022 року. 



 

16. 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 


