
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVІ сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

_____ __________  2021 року                    м. Бережани                   ПРОЕКТ  №661 

 

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 №39), сесія   Бережанської  міської  ради   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Надати гр. Майко Марії Григорівні, жительці ________ 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. Б. Хмельницького, 

45  в с. Надрічне. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

2. Надати гр. Майко Марії Григорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

земельних ділянок загальною  площею 5900кв. м.  для ведення особистого 

селянського господарства , а саме площами: 3400 кв. м.,  2500 кв. м.   на території 

Надрічнянського  старостинського округу. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

3. Надати гр. Ціцюрі Марії Василівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

земельних ділянок загальною  площею 4346кв. м.  для ведення особистого 

селянського господарства , а саме площами: 737 кв. м., 3609 кв. м.   на території 

Шибалинського   старостинського округу. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 



4.  Надати гр. Білику Сергію Ігоровичу, жителю ________, 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. 

Мічуріна, 45  в с. Лісники. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

5. Надати гр. Білику Сергію Ігоровичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельних ділянок загальною  площею 4800кв. м.  для ведення 

особистого селянського господарства , а саме площами: 1000 кв.. м., 3800 кв. м.   

в с. Лісники. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

6.  Надати гр. Дячинській Галині Василівні, жительці                                  

________, вул. ________ та гр. Іванішин Мар’яні Василівні, 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 2377 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  по вул. Дидик Галини,25  в с. Шибалин. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

7. 12. Надати гр. Петушенко Оксані Миколаївні,  жительці ________, 

вул. ________ та гр. Передзвін Марії Степанівні, 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 783 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Стефаника,11   в с. Посухів. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

8.    Продовжити терміном до 01.06.2022 року термін дії п.11 рішення сесії 

міської ради № 267 від 03 червня 2021 щодо надання гр. Петушенко Оксані 

Миколаївні,  жительці ________, вул. ________ дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність  земельних ділянок  загальною площею 

4103 кв. м., в тому числі площами: 2429 кв. м.,1674 кв. м   для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Посухів. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 


