
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XIII сесія  

(____ засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

                                                м. Бережани  

 

____ жовтня  2021 року                                                                 ПРОЕКТ  №453 

 

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, 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин(протокол №____), сесія   Бережанської  міської  ради   

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати гр. Іванків Мирославі 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 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул.Львівська,69 «а»  в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

2. Надати гр. Іванків Мирославі 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 945 кв. м. для індивідуального 

садівництва  по вул. Львівська  в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

3. Надати гр. Старощуку  Вячеславу Івановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва  в садовому товаристві «Вежа». 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

4. Надати гр. Релігійній організації « Парафія Святого Миколая с. 

Гиновичі Бережанського району Тернопільсько – Зборівської Архиєпархії 



Української Греко – Католицької церкви»  дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права постійного користування  земельної ділянки 

площею 3135 кв. м. для обслуговування культової споруди церкви «Парафія 

Святого Миколая с. Гиновичі Бережанського району Тернопільсько – 

Зборівської Архиєпархії Української Греко – Католицької церкви» по вул. Лесі 

Українки,68 «а» в с. Гиновичі. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 


