
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVсесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

___ _______ 2021 року                                                           ПРОЕКТ  №513 

 

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,  Земельного кодексу України,                 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані документи, 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин(протокол №38 від 16.11.2021року), сесія   Бережанської  

міської  ради   

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Боднарчук Катерині Богданівні, жительці ________,  вул. 

________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності земельних ділянок  площею 2,3156 га  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва , а саме площами: 0,1335 га, 0,2565 га, 

1,9256 га  на території Потуторського старостинського округу. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

2.  Надати гр. Таран Любові Йосипівні, гр. Поповичу Олегу 

Богдановичу, жителям ________, вул. ________ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 731 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  по вул.Хатки,73 «а»  в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

3.  Надати гр. Карпишин Любі Августинівні, жительці                               

________, вул. ________ гр. Йордан Надії Августинівні, жительці                                 

________, вул. ________, гр. Білоус Вірі Августинівні, жительці                                      

________, вул. ________, гр. Драганик Ганні Іллівні, 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 1972 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  по  вул. Шкільна,15  в с. Шибалин. 

3.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

4. Надати гр. Драганик Ганні Іллівні, 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 4300 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Шибалин. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

5. Надати гр. Кіналь Степанії Кирилівні, жительці ________,                        

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

встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності загальною площею 5048  кв. м., а саме:  площами 1215 кв. м. 1400 

кв. м., 933 кв. м. 1500 кв. м.  для ведення особистого селянського господарства  в 

с. Поручин. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 


