
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XI сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                             м. Бережани 

 
22 липня 2021 року                                                                        №337 

 
Про надання дозволу на складання  

технічних документацій із землеустрою 

 

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 врегулювання земельних відносин 

(протоколи №17,19,20), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Шаюк Іванні 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 590 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Валова,24 в                           

м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року. 

2. Надати гр. Скибінській Марії Зеновіївні, 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 67 кв. м., для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 50 по вул. Корольова,3 «а» в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 року.  

3. Надати гр. Пелих Ірині 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 4600 кв. м. в тому числі площами: 1500 кв. м., 1600кв. м.,1500 кв. м. 



для ведення особистого селянського господарства на території Куропатницького 

старостинського округу. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

4. Надати гр. Ковалик Ганні 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 17720 кв. м., в тому числі площами: 10220 кв. м., 7500 

кв. м., для ведення особистого селянського господарства на території 

Куропатницького старостинського округу. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

5. Надати гр. Ковалик Оксані Євгенівні та гр. Ковалик Ганні Іванівні, 

жителям ________, 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,17 в с. Баранівка. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

6. Надати гр. Пелих Ірині Іванівні, жительці ________, вул. ________ та гр. 

Радь Ярославі 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 720 

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

будівель та споруд  по вул. Бічна,6 в с. Баранівка. 

 6.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

7. Надати гр. Остапів Володимиру Васильовичу, жителю ________,   дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

ділянки площею 5502 кв. м. в тому числі площами: 987 кв. м., 765 кв. м.,750 кв. м., 

та 3000 кв. м., для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського старостинського округу. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

8. Надати гр. Павлишин Марії Василівні, жительці ________,                      

вул. ________ та гр. Коліснику Володимиру 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 890 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. Січових Стрільців,43 

в м. Бережани. 



 8.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

9. Надати гр. Бойчуку Богдану Михайловичу, жителю ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1365 кв. м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. Гайова,11 в с. Поручин. 

 9.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

10. Надати гр. Бойчуку Богдану Михайловичу, жителю ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 6740 кв. м., в тому числі площами: 5850 кв. м., 890 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Біщівського старостинського 

округу. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року 

11. Надати гр. Сороці Михайлу Миколайовичу, жителю ________, гр. Сороці 

Марія Петрівні, жительці ________ та гр. Колісник Оксані 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. 

Зелена,84 в с. Урмань. 

 11.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2021 

року. 

12. Надати гр. Сороці Михайлу Миколайовичу, жителю ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2537 кв. м., в тому числі площами: 2257 кв. м., 279 кв.м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Урманьського старостинського 

округу. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року. 

13. Надати гр. Хичію Івану Григоровичу, жителю ________, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 4043 кв. м., в тому числі площами: 2661 кв. м., 1382 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Шибалинського старостинського 

округу. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2021 року 



14. Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

поділ земельної ділянки, загальною площею 1,3031 га, кадастровий номер 

6120410100:02:002:0200 з метою формування двох нових земельних ділянок  

площею 0,5700 га та площею 0,7331 га в с. Лісники. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  Ростислав БОРТНИК 

 

 


