
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VIIсесія  

(ІІ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

31 березня 2021 року         м. Бережани                              № 195 

 

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, 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Сенишин Наталії Степанівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність площею 1597 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Київська Русь,49 в 

с.Шибалин. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

2. Надати гр. Сенишин Наталії Степанівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність загальною площею 1751 кв. м , в тому числі площами 1188 кв м, та 563 

кв м. для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

3. Надати гр. Грабар Любові Федорівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність площею 1401 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Посухів. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 



4. Надати гр. Блищак Парасковії Іванівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  площею 1800 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

5. Надати гр. Старко Наталії Теодорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  площею 1300 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  по вул.Т.Шевченка,43 в с. Шибалин. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

6. Надати гр. Старко Наталії Теодорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  площею 3107 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

7. Надати гр. Білику Івану Васильовичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність загальною 

площею8585 кв м в тому числі площами 3012 кв.м, 2909 кв.м.,2664 кв.м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

8. Надати гр. Білику Івану Васильовичу, гр. Білик Ганні Степанівні, 

жителям с.Комарівка, гр. Солярчик Надії Іванівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність  

площею 2400 кв.м. для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул.Центральна,27 «а»  в с. Комарівка. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

9. Надати гр. Волошин Наталії Іванівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність  загальною площею 4296 кв. м., в тому числі площами 2001 кв. м, 1661 

кв. м., 634 кв. м для ведення особистого селянського господарства  в  с. Шибалин. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

10. Надати гр. Гарбузу Івану Федоровичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність загальною 



площею 6881 кв.м в тому числі площами 741 кв. м, 800 кв. м.,1329 кв. м,1011кв.м, 

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

с. Посухів. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

11. Надати гр. Теравському Леву Миколайовичу, жителю ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність 

загальною площею 3768 кв.м в тому числі площами 1960 кв.м, 1808 кв.м. м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

12. Надати гр. Терновій Марії Іванівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність площею 1712 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Дальня,14 в с. Куропатники. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

13. Надати гр. Терновій Марії Іванівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність  загальною площею 6988 кв м в тому числі площами 1500 кв.м, 1595 

кв.м., 1915 кв. м, 1978 кв м. для ведення особистого селянського господарства в 

с. Куропатники. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

14. Надати гр. Муціківському Зореславу Ярославовичу, жителю 

________, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

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

для передачі у  власність  площею 932 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Жуків. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

15. Надати гр. Грабару Миколі Мироновичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність загальною 

площею 5740 кв м в тому числі площами 1414 кв.м, 1426 кв.м., 2900 кв.м, для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

16. Надати гр. Коваль Світлані Василівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  



власність площею 2500 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Зарічна,21 в с. Пліхів. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

17. Надати гр. Коваль Світлані Василівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність площею 831 кв.м. для ведення особистого селянського господарства в 

с.Пліхів. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

18. Надати гр. Кміть Ганні Євгенівні та гр. Гафтко Марії Михайлівні, 

жителям ________, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

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

для передачі у власність  площею 981 кв.м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська,16 

в м. Бережани. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

19. Надати гр. Мигдаль Іванні Григорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  загальною 

площею 10353 кв.м, в тому числі площами 2800 кв.м, 4353кв.м.,3200 кв.м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

20. Надати гр. Шкільному Йосифу Панасовичу, жителю ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність площею 2686 

кв. м для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

21. Надати гр. Пасемник Надії Романівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у  

власність  загальною площею 2259 кв м в тому числі площами 626 кв. м, 705 кв.м, 

580 кв. м.,348 кв. м для ведення особистого селянського господарства в 

с.Потутори. 

21.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

22. Надати гр. Лехіцькому Мирославу Володимировичу, жителю 

________, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

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

для передачі у  власність площею 579 кв.м для ведення садівництва в садовому 

товаристві « Джерело» в с.Лісники. 



22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

23. Надати гр. Грабару Миколі Мироновичу, жителю ________, гр. 

Грабар Любові Федорівні, жительці ________, вул. ________, гр. Грабару 

Андрію Миколайовичу, жителю ________, вул. ________, гр. Кивух Ганні 

Миколаївні, жительці ________, вул. ________ та дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність площею 2500 кв. м. для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул.Стефаника,50   в с. Посухів. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

24. Продовжити терміном до 01.09.2021 року дію п.10 рішення сесії 

міської ради № 1823 від 10 вересня 2020 року  щодо надання гр. Колесник 

Стефанії Іванівні, жительці ________, вул. ________ дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності  площею 420 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

25. Продовжити терміном до 01.09.2021 року дію п.11 рішення сесії 

міської ради № 1823 від 10 вересня 2020 року  щодо надання гр. Колесник 

Стефанії Іванівні, жительці ________, вул. ________ дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

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

площею 1454 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Кульчицької, 6 в с. Посухів. 

26. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 82 від 13.01.2020 року 

п.39 скасувати та викласти в такій редакції : «Продовжити терміном до 

01.06.2021 року термін дії п. 2 рішення сесії міської ради №1578 від 27 грудня 

2019 року щодо надання гр. Лютому Оресту Володимировичу, жителю ________, 

вул. ________ дозволу на складання технічної документації із землеустрою для 

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

право оренди земельної ділянки площею 600 кв м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Західна,21 в м. Бережани». 

27.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

 

Міський голова                                            Ростислав БОРТНИК 


