
                                                                    
Бережанська міська рада  

VІII скликання 

 XIII сесія 

(___ засідання)  

 

                                 РІШ ЕН НЯ  
м. Бережани 

 
 

 _________ 2021 року        ПРОЕКТ №439 

 

 

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(протокол №31), сесія   Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати гр. Бойку Ігору Тарасовичу, жителю ________, гр. Корпан 

Марії Тарасівні, 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 665 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  по вул. Марка Вовчка,23 в с. Потутори. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

2. Надати гр. Бойку Ігору Тарасовичу,  жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 4345 кв. м., в тому числі площами: 1000 кв. м., 1600 кв. м., 800 кв. м., 

945 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в  с. Потутори. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

3. Надати гр. Щур Надії Михайлівні, 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 708 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Маковея ,3а в 

м.Бережани. 



3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

4. Надати гр. Пиптик Вірі Михайлівні, 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 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Шкільна,31 в с. Куропатники. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

5. Надати гр. Пиптик Вірі Михайлівні, жительці ________, вул. 

________,  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  загальною площею 2400 кв. м., в тому числі площами: 1600 кв. м., 800 

кв. м.. для ведення особистого селянського господарства в  с. Куропатники. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

6. Надати гр. Шинкар Ользі Антонівні, 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 1076 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Глиниська,7 в м. Бережани. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

7. Надати гр. Шинкар Ользі Антонівні, жительці ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  загальною площею 4130 кв. м., в тому числі площами: 1000 кв. м., 1400 

кв. м., 1730 кв. м.. для ведення особистого селянського господарства в  с. 

Лісники. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

8. Надати гр. Федин Ганні Ігнатівні, 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 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Центральна,99 в 

с. Куропатники. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

9. Надати гр. Федин Ганні Ігнатівні, жительці ________, вул. ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

загальною площею 2900 кв. м., в тому числі площами: 1000 кв. м., 1100 кв. м., 

800 кв. м.. для ведення особистого селянського господарства в  с. Куропатнитки. 



9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

10. Надати гр. Бойко Ользі Ільківні, 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 2300 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Центральна,9 в с. 

Баранівка. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

11. Надати гр. Бойко Ользі Ільківні, 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 ведення особистого селянського 

господарства  в с. Баранівка. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

12. Надати гр. Голова Марії Михайлівні, жительці ________ та гр. 

Блажків Марії Дмитрівні, 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 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. Центральна,35 в с. Куропатники. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

13. Надати гр. Голова Марії Михайлівні , жительці ________,  дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 4317 кв. м., в тому числі площами: 892 кв. м., 1425 кв. м., 2000 кв. м.. 

для ведення особистого селянського господарства в  с. Куропатники. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

14. Надати гр. Осьмак Надії Зіновіївні, 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 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Данила Галицького,21 в с. Шибалин. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

15. Надати гр. Осьмак Надії Зіновіївні, 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 1776 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Шибалин. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 



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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Ростислав БОРТНИК 


