
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання  

IV сесія  

(I засідання)  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 28 січня 2021 року        № проєкт 107 

 

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. Зорій Марії Федорівні, 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 1105 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. ________. 

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

року. 

2. Надати гр. Зорій Марії Федорівні, 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 4000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________ 

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

року. 

3. Надати гр. Зорій Марії Федорівні, 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 1511 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________ 

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

року. 



4. Надати гр. Зорій Марії Федорівні, 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 1379 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________ 

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

року. 

5. Надати гр. Зорій Марії Федорівні, 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 1401 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. ________ 

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

року. 

6. Надати гр. Зорій Марії Федорівні, та гр. Зорію Віктору Івановичу жителям 

________, вул. ________, гр. Королюк Оксані Іванівні, 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 1801 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд  по вул.Бережанська,23 в с. ________. 

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

року. 

7 . Надати гр. Сорока Марії Ярославівні, 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 124 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. ________ в ________. 

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

року. 

 

8 . Надати гр. Лотоцькій Олександрі 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 2200кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. ________ в ________. 

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

року. 

9 . Надати гр. Іваніцькій Вірі Теодорівні, 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 659 кв. м. для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. ________ в ________. 

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

року. 

10 . Надати гр. Рафаловські Надії Іванівні, 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 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. ________ в ________. 

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

року. 

11 . Надати гр. Ковальчук Марії Петрівні, 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 1028 кв. м. для індивідуального 

садівництва   по вул. ________ в ________. 

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

року. 

12. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Лук’яновій М.М. 

 

 

 

Міський голова                                                    Ростислав Бортник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


