
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

VIII сесія  

(ІІІ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

12 травня 2021 року        м. Бережани                          № 249 

 

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. Ручаковському Михайлу Петровичу, жителю ________, 

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. Лісова,14 в с. Урмань. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

2. Надати гр. Ручаковському Михайлу Петровичу, жителю ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

2800 кв м для ведення особистого селянського господарства в с. Урмань. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

3. Надати гр. Ручаковській Ганні Антонівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  площею 596 

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

будівель та споруд  по вул. Лісова,27 в с. Урмань. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

4. Надати гр. Ручаковській Ганні Антонівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність  площею 2586 

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



4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

5. Надати гр. Гайдук Марії Омелянівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

3536 кв м для ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

6. Надати гр. Трибой Марії Володимирівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність  площею 2136 

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

 6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

7. Надати гр. Шагай Марії Степанівні, жителю ________, вул. ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду площею 

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

будівель та споруд по вул. Родини Старухів,18  в  м. Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

8. Надати гр. Барна Ользі Миколаївні та гр. Бабій Оксані Ігорівні, 

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

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

для передачі у власність площею 930 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Котляревського,7 

в м. Бережани. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

9. Надати гр. Грицеляку Степану Йосифовичу, жителю ________, дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 8656 кв. м., в тому числі площами: 2000 кв. м., 1604 кв. м.,2052                   

кв. м.,3000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

10. Надати гр. Мацепі Ганні Михайлівні, жительці  ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 10033 кв. м., в тому числі площами:  6103 кв. м., 2534,кв. м., 1396 кв. м. 

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

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

11. Надати гр. Савчуку Степану Дмитровичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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



власність загальною площею 5755 кв. м., в тому числі площами: 2203 кв. м., 2042     

кв. м., 1510 кв .м. для ведення особистого селянського господарства в с. Підлісне. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

12. Надати гр. Рокош Стефанії Іванівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 7544 кв м, в тому числі площами: 1214 кв. м., 1904,кв. м., 1926 кв. м., 

2500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

13. Надати гр. Шагай Марії Степанівні, 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.Б.Хмельницького,31 в  с. Надрічне. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

14. Надати гр. Шагай Марії 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 6063 кв. м. в тому числі площами 1200 кв. м., 1200   кв. м.,2037 

кв м., 1626 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

15. Надати гр. Лещишину Володимиру Михайловичу, жителю                            

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  загальною площею 4244 кв. м. в тому числі площами 944 кв. м., 3300 

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

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

16.Надати гр. Шупляку Олегу Іллічу, жителю ________, вул. ________, 

дозвіл на поділ  орендованої земельної ділянки, загальною площею 230 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:04:005:0138 з метою формування двох  нових 

земельних ділянок, а саме: площею 136 кв. м. та площею 94 кв. м. по вул. Крута,2 

в м. Бережани. 

17. Надати гр. Ковальчуку Ярославу Степановичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул.Тернопільська,33 в  м. 

Бережани. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

18. Надати гр. Ковальчуку Ярославу Степановичу, жителю м. Бережани,  

вул. Тернопільська,33, дозвіл на складання технічної документації із 



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

для передачі у власність  площею 430 кв. м. для індивідуального садівництва по 

вул. Тернопільська в м. Бережани. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

19. Надати гр. Лапунька Ганні Ільківні, жительці ________,  дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність площею 915 

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

будівель та споруд по вул.Бережанська,8 в  с. Посухів. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

20. Надати гр. Лапунька Ганні Ільківні, жительці ________,  дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею  4614 кв. м., в тому числі площами: 2114 кв. м., 1500,кв .м., 1000 кв. м.  

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

20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

21. Надати гр. Баран Ользі Михайлівні, жительці ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність площею 725 

кв. м. для індивідуального садівництва в с. Жуків. 

21.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

22. Надати гр. Кияк Марії Володимирівні, жительці ________,  вул. 

________,  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність площею 1000 кв. м. для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Хатки,43 в м. Бережани. 

22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

23. Надати гр.  Кияк Марії Володимирівні, жительці ________,  вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність площею 835 кв. м. для індивідуального садівництва  по вул. Хатки в    

м. Бережани. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

24. Надати гр. Сімутенко 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 

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

господарських будівель та споруд по вул. Верхня,22 «а» в             м. Бережани. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 



25. Надати гр. Крупі Ірині Михайлівні, жительці ________, вул. ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

загальною площею 4508 кв.м. в тому числі площами 3508 кв. м., 1000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Баранівка. 

25.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

26. Надати гр. Мосьондз Петру Васильовичу, жителю                                                

________, 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. Рига,9  в                     

с. Шибалин. 

26.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

27. Надати гр. Мосьондз Петру Васильовичу, жителю                                               

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

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

для передачі у  власність  площею 1841 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Шибалин. 

27.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

28. Надати гр. Дячинській Марії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________,  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  площею 1928 кв. м. для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Мічуріна,24 «а» в с. Лісники. 

28.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

29. Надати гр. Дячинській Марії Миколаївні, жительці  ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність площею  1418 кв.м .для ведення особистого селянського господарства  

в с. Лісники. 

29.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

30. Надати гр. Мигдаль Іванні Григорівні, гр. Мигдалю Івану Григоровичу, 

гр. Мигдалю Григорію Івановичу, гр. Мигдалю Анатолію Івановичу, жителям      

________ та гр. Фойдер Ользі Іванівні, 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.Шевченка,14 в       с. Шибалин. 

30.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

31. Надати гр. Онишко Володимиру Степановичу, жителю  ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 



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

1221 кв.м .для ведення особистого селянського господарства  в с. Посухів. 

31.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

32. Надати гр. Семеніву Петру Григоровичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  площею 600 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул.П.Мирного,13 в  м. Бережани. 

32.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

33. Надати гр. Семенцю Ігорю Романовичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність загальною площею 2.3472 га  для ведення особистого  товарного 

виробництва в  селянській спілці « Золотий колос» в с. Куропатники. 

33.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

34. Надати гр. Терлецькій Галині Ярославівні  та гр. Пиж Марії Іванівні, 

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

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

для передачі у власність площею 739 кв. м. для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Тернопільська,58 

в м. Бережани. 

34.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

35. Надати гр. Костишину  Володимиру Івановичу, жителю                                  

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність загальною площею 10355 кв. м., в тому числі площами: 3500 кв. м., 

5000 кв. м.,1855 кв. м. для ведення особистого селянського господарства  в                         

с. Куропатники. 

35.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

36. Надати гр. Зварич Галині Василівні, жительці ________, вул. ________, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

4500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства  в с. Шибалин. 

36.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

37. Надати гр. Онишко Стефанії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  площею2500 кв. м. для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Бережанська,21 в с. Посухів. 

37.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 



38. Надати гр. Онишко Стефанії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  загальною площею  5579 кв. м.,   в тому числі площами:  1228 кв. м., 

2212 кв.м,.800 кв.м.,1339 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Посухів. 

38.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

39. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                  Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 


