
 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

 03 червня  2021 року                                            №281 

 

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, 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Федів Славі Степанівні, 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 604 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Молодіжна,6 

в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

2. Надати гр. Табас 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 1600 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Біще. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

3. Надати гр. Кушнір Надії Василівні, жительці ________, вул. ________ та гр. 

Рудічук Ользі Михайлівні, жительці ________, 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. Шевченка,54 

в с. Шибалин. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 



4. Надати гр. Кушнір Надії Василівні, жительці ________, вул. ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 2971 кв. м., в тому числі площами: 1171 кв. м., 1800 кв. 

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

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

5. Надати гр. Швидківу Івану Орестовичу, жителю ________ 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 ведення особистого селянського 

господарства в с. Шибалин. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

6. Надати гр. Бичу Юрію Івановичу, 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 1200 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Шибалин. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

7. Надати гр. Волинець – Венгрин Марії Іванівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

загальною площею 6331 кв. м., в тому числі площами: 2000 кв. м., 3000 кв. 

м., 1331 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  с. 

Куропатники. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

8. Надати гр. Лещишину Володимиру Михайловичу, гр. Лещишин Лесі 

Іванівні, жителям ________, гр. Лещишин Ганні Володимирівні, жительці              

________, вул. ________, гр. Лещишину Андрію Володимировичу, 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 2500 

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

господарських будівель та споруд  по вул.Шевченка,78 «б» в с. Жуків. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

9. 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: 3300 кв. м., 944 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. Наконечному Тарасу Івановичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 5275 кв. м., в тому числі площами: 

2250 кв. м., 3025 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  

с. Урмань. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

11. Надати гр. Чулик Любові Миколаївні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок площею 2500 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.Польова,17 в 

с. Поручин. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

12. Надати гр. Чулик Любові Миколаївні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 4500 кв. м., в тому числі площами: 

3000 кв. м., 1500 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  

с. Поручин. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

13. Надати гр. Бойчуку Мирону Михайловичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельну ділянку площею 3150 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Поручин. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

14. Надати гр. Підфігурній Оксані Степанівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власність земельних ділянок загальною площею 4628 кв. м., в тому числі 

площами: 2628 кв. м., 2000 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Жуків. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

15.  Надати гр. Стельмах Галині Михайлівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 4503 кв. м., в тому числі площами: 

939 кв. м., 3564 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в   

с. Поручин. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 



16 Надати гр. Кадиляк Людмилі 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 2102 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Гиновичі. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

17. Надати гр. Бойчук Ользі Миронівні, жительці ________ 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.Лепкого,114   в с. 

Поручин. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року.  

18.  Надати гр. Бойчук Ользі Миронівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 4250 кв. м., в тому числі площами: 

1300 кв. м., 2950 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в  

с. Поручин. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

19. Надати гр. Табас Марії Михайлівні, гр. Табас Світлані Миколаївні, жителям 

________, вул. ________ та гр. Табасу Ігорю Миколайовичу, 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  

        2500 кв. м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка,16 в с. Біще. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

20 Надати гр. Панас Ірині Семенівні, 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 621 кв. м., для індивідуального садівництва по 

вул. Золочівська в м. Бережани. 

20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

21. Надати гр. Чуловській Марії 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 2500 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Лугова,19 в 

с. Куропатники. 

21.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 



22. Надати гр. Чуловській Марії 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 3000 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Куропатники. 

22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

23. Надати гр. Віятику Василю Петровичу, 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 2500 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Золочівська,58 «а» в с. Жуків. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

24.  Надати гр. Віятику Василю Петровичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 4637 кв. м., в тому числі площами: 

1600 кв. м., 3037 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в 

с. Жуків. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

25. Надати гр. Павлюк Тетяні Петрівні, жительці ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

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

загальною площею 5217 кв. м., в тому числі площами: 3412 кв. м.,  

        1805 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в с. Жуків. 

25.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

26. Надати гр. Фанга Стефанії 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 2500 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Д.Галицького,24 в с. Шибалин. 

26.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

27.  Надати гр. Фанга Стефанії Михайлівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельних ділянок загальною площею 5473 кв. м., в тому числі площами: 

1476 кв. м., 3997 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. Панасу Роману Васильовичу, жителю ________, вул. 

Золочівська,9 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 628 кв. м., для  

індивідуального садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани. 

28.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

29. Надати гр. Шинкляру Михайлу Богдановичу, 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 1500 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Руміш»                              с. 

Посухів. 

29.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

30. Надати гр. Кріль Марії 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 3500 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Шибалин. 

30.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

31. Відмовити гр. Бурдаш Уляні Євгенівні, жительці ________, вул. ________ у 

наданні дозволу на складання технічної документації із землеустрою на 

земельну ділянку, яка надана в сервітутне користування для обслуговування 

нежитлового приміщення та встановлення сходової клітки по пл. 

Ринок,13/1, так як це суперечить чинному законодавству. 

32. Надати гр. Грабар Ользі Ярославівні, жительці ________ 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. Посухів. 

32.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

33. Надати гр. Гевко Михайлу Федоровичу, жителю ________ 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. Посухів. 

33.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

34.  Надати гр. Салій Ганні Василівні, жительці ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельних 

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

загальною площею 3500 кв. м., в тому числі площами: 1700 кв. м., 1370 кв. 

м.,430 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в 

        с. Підлісне. 



34.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

35. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію міської ради з питань  

регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     Ростислав БОРТНИК 

 


