
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання  

V сесія  

(І засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 25 лютого 2021 року      № ПРОЄКТ 155 

 

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. Колодка Галині Василівні,  жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в  урочищі « Руміш» с. Посухів 

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

року. 

2. Надати гр. Колодка Галині Василівні,  жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в  урочищі « Під Кізя» с. Посухів 

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

року. 

3. Надати гр. Гаргай Надії Марківні, жительці ________, вул. ________ дозвіл 

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. 

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

року. 



4. Надати гр. Гаргай Надії Марківні, жительці ________, вул. ________ дозвіл 

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.  

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2021 

року. 

5. Надати гр. Сидорович Ганні Павлівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельної ділянки площею  2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. вул. Київська Русь,5 в с. Шибалин. 

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

року. 

6. Надати гр. Сидорович Ганні Павлівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельної ділянки площею 2698 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Шибалин. 

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

року. 

7. Надати гр. Ольшанському Ярославу Йосиповичу, жителю ________, гр. 

Ольшанській Вірі Василівні, жительці ________, вул. ________, гр. 

Бабухівській Марії Ярославівні, жительці ________ вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

власність земельної ділянки площею  2000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Дружби,26 в с. Шибалин. 

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

року. 

8. Надати гр. Ольшанському Ярославу Йосиповичу, жителю ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1251 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Шибалин. 

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

року. 

9. Надати гр. Ольшанському Ярославу Йосиповичу, жителю ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 2149 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Шибалин. 

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

року. 



10. Надати гр. Тернові Світлані Степанівні, жительці ________, вул. ________,  

гр. Кріль Марії Степанівні, жительці ________, вул. ________ гр. Кріль Надії 

Михайлівні, жительці ________, гр. Горохівські Галині Степанівні, 

жительці ________, вул. ________ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність земельної 

ділянки площею 949 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. вул. Шевченка,6 в с. 

Шибалин. 

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

року. 

11. Надати гр. Тернові Світлані Степанівні, жительці ________, вул. ________,  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельної ділянки площею 3336 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Шибалин. 

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

року. 

12. Надати гр. Тернові Світлані Степанівні, жительці ________, вул. ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельної ділянки площею 1764 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Шибалин. 

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

року. 

13. Надати гр. Попіль Михайлу Григоровичу, жителю ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

вул.Зелена,37 в с. Підлісне. 

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

року. 

14. Надати гр. Шепеті Руслану Євгеновичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл 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. вул. Жорнисько,16 в м. Бережани. 

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

року. 

15. Надати гр. Перожишин Софії Тадеївні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельної ділянки площею 723 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани.  



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

року. 

16. Надати гр. Попіль Михайлу Григоровичу, жителю ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 3222 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Підлісне. 

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

року. 

17. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Лук’яновій М.М. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


