
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________  2022 року                    м. Бережани                    ПРОЕКТ №725 

 

Про надання дозволу на складання  

технічних документацій 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,  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 № 17 від 01.02.2022року), сесія Бережанської  

міської  ради   

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати гр. Подуфалому Василю Михайловичу, жителю ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 1200 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Лепкого,84 в                    

с. Жуків. 

1.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

2. Надати гр. Войціховському Андрію Васильовичу, жителю                             

________,  вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

та посвідчення права власності  площею 1100 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Урманського  старостинського округу. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

3. Надати гр. Мидляк Павлині Семенівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності  площею 3100 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Лісники. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

4. Надати гр. Шатковській Надії Федорівні,  жительці ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 



земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності  

площею 1771 кв. м. для ведення особистого селянського господарства на 

території Шибалинського   старостинського округу. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

5. Надати  «Гаражному  кооперативу «Східний м. Бережани» дозвіл на 

поділ земельної ділянки  загальною площею 3300 кв. м. кадастровим номером: 

6120410100:04:017:0065 з метою формування 50 ( п’ятдесяти)  нових земельних 

ділянок, а саме: площами: 98 кв. м., 88 кв. м., 87 кв. м., 100 кв. м.,  38 кв. м., 36 

кв. м.,36 кв. м., 34 кв. м., 34 кв. м., 35 кв. м., 35 кв. м., 34 кв. м., 35 кв. м., 35 кв. 

м., 35 кв. м., 35 кв. м., 35 кв. м., 52 кв. м., 82 кв. м., 45 кв. м., 40 кв. м., 43 кв. м., 

42 кв. м., 42 кв. м., 45 кв. м., 44 кв. м., 42 кв. м., 43 кв. м., 43 кв. м., 39 кв. м., 43 

кв. м., 43 кв. м., 43 кв. м., 52 кв. м., 38 кв. м., 39 кв. м., 37 кв. м., 36 кв. м., 34 кв. 

м., 38 кв. м., 37 кв. м.,36 кв. м., 37 кв. м., 38 кв. м., 39 кв. м., 38 кв. м., 38 кв. м., 

37 кв. м.,52 кв. м.,1113 кв. м. по  вул. Січових Стрільців, 67 «в»  в м. Бережани. 

5.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


