
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (VІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від  31 серпня 2015 року        № 1217 
 

 

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, 141 Земельного кодексу 

України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані 

документи, пропозиції постійної комісій із земельних питань, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Мельник Олені Степанівні, жительці м. Бережани. вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 767 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. 8 – го Березня, 66 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

2. Надати гр. Майків Ользі Мирославівні, жительці м. Бережани                  

вул. _______ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 692 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Комарова, 2 в м. Бережани згідно існуючих 

межових знаків. 

2.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

3. Надати гр. Адамовичу Павлу Петровичу, жителю м. Бережани вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 800 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Л.Українки, 27/1 в м. Бережани. 



3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

4. Надати гр. Сороківській Марії Йосипівні, жительці м. Бережани 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, 6 в м. Бережани. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

5.  Відмовити гр. Капустянику Василю Романовичу, жителю м. Бережани вул. 

_______ у наданні  дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 600 

кв. м. для ведення садівництва по вул. О. Кобилянської, так як це 

суперечить генплану забудови даної території. 

6. Надати гр. Нагірному Петру Петровичу, жителю с. Лісники, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1800 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Лісники. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                    В.Я. МУЗИЧКА 

 

 

 


