
 
Бережанська міська рада  

                                        VІII скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

03 червня  2021 року        № 267 

 

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, сесія Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Пампух Ганні Михайлівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 2624 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Куропатники. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

2. Надати гр. Петрів Марії 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 1500 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Поручин. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

3. Надати гр. Ваньчук Надії Йосипівні, 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 1701 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Посухів 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 



4. Надати гр. Ваньчук Надії Йосипівні, 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 2500 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Л.Українки,21 в с. Шибалин. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

5. Надати гр. Хічій Стефанії Федорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 2499 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Київська 

Русь,50 в с. Шибалин. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

6. Надати гр. Хічій Стефанії Федорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 4803 кв. м., в тому числі площами: 1871 кв. м., 1074 кв. м.,1050 кв. 

м.,808 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  с. Шибалин. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

7. Надати гр. Мацишин Марії Ізидорівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 3674 кв. м., в тому числі площами: 2516 кв. м., 1158 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с.Жуків. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

8. Надати гр. Івашко Василю Івановичу, жителю ________, вул. 

________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність загальною площею 4032 кв. м., в тому числі площами: 2327 кв. м., 

1705 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

9. Надати гр. Карпишину Василю Михайловичу, жителю ________, 

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

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

власність  загальною площею 3504 кв. м., в тому числі площами: 1102 кв. м., 

2402 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в с. Шибалин. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

 



10. Надати гр. Козаку Володимиру Васильовичу, жителю  

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність  загальною площею 13554 кв. м., в тому числі площами: 3000 кв. 

м.,3024 кв. м., 5300 кв. м., 1100 кв. м., 130 кв. м., 1000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в  с. Куропатники. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

11. Надати гр. Петушенко Оксані 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 4103 кв. м., в тому числі площами: 2429 кв. 

м.,1674 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

12. Надати гр. Петушенко Оксані Степанівні, жительці ________, вул. 

________ та гр. Передзвін Марії Михайлівні, 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. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

13. Надати гр. Несторівська Олені Миколаївні, жительці ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 6600 кв. м., в тому числі площами: 4600 кв. м., 2000 кв. м.,   для 

ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

14. Надати гр. Петріву Петру Васильовичу, жителю ________, гр. Болюх 

Ользі Петрівні, жительці ________, вул. ________ та гр. Петрів Марії 

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 2500 

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

будівель та споруд по вул. Польова,34 в с. Поручин. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

15. Надати гр. Болюх Ользі Петрівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

загальною площею 5350 кв. м., в тому числі площами: 2500 кв. м.,2850 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 



15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

16. Надати гр. Колісник Марії Михайлівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею 5625 кв. м., в тому числі площами :2425 кв. м., 3200 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жуків. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

17. Надати гр. Колісник Марії Михайлівні, гр. Коліснику Василю 

Васильовичу, гр. Колісник Лесі Василівні, гр. Коліснику Роману Васильовичу, 

жителям ________ 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. Центральна,91 «а» в с. Жуків. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

18. Надати гр. Гриник Любі Іванівні, 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 3000 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Шибалин. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

19. Надати гр. Оберському Володимиру Йосифовичу, 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 1964 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Нова,16 в с. Жуків. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

20. Надати гр. Бобало Зіновії Михайлівні, 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 2500 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Мічуріна,60 в с. Лісники. 

20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

21. Надати гр. Бобало Зіновії Михайлівні, 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 3100 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Лісники. 

21. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

22. Надати гр. Шагаю Михайлу Мироновичу, жителю ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

площею  9689 кв. м., в тому числі площами:2689 кв. м.,1700 кв. м.,2400 кв м., 

2900 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  с. Жуків. 

22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради  

   до 01.10.2021 року. 

23. Надати гр. Оберському Володимиру Йосифовичу, жителю ________, 

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

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

власність загальною площею  3600 кв. м., в тому числі площами: 2700 кв. 

м.,900 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  с. Жуків. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

24. Надати гр. Оберському Володимиру Йосифовичу, жителю ________, 

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

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

права оренди земельної ділянки площею 1199 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул.Золочівська,31 в с.Жуків. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

25. Надати гр. Соляру Григорію Іллічу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

земельної ділянки площею 2500 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Київська 

Русь,23 в с. Шибалин. 

25.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

26. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 


