
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

XIV сесія 

(I засідання)  

 

 РІШ ЕН НЯ   

  

28 жовтня 2021 року                  м. Бережани                                      №444 

 

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, 57 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані документи, 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин (протокол №33), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати гр. Дубчак Галині Миронівні, 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 652 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. 

Героїв Майдану ,4 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

2. Надати гр. Королишин Марії 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 1635 кв. м., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул.Золочівська,74 в 

с. Жуків. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

3. Надати гр. Королишин Марії Федорівні, жительці  ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності 

загальною  площею  4548 кв. м., в тому числі площами: 971 кв. м., 3577кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства в  с. Жуків. 



3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

4.Продовжити терміном до 01.02.2022 року дію п.27 рішення сесії міської 

ради№ 82 від 13 січня 2021 року щодо надання гр. Стойко Орисі Антонівні, 

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 1384 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Рай в урочищі «Довга». 

5.Продовжити терміном до 01.02.2022 року дію п.28 рішення сесії міської 

ради№ 82 від 13 січня 2021 року  щодо надання гр. Стойко Орисі Антонівні, 

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 2761 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Рай в урочищі «За дубом». 

6. Надати гр. Цідило Марії Іванівні, жительці   ________ вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності  

на земельну ділянку площею 1,9532 га  , для ведення особистого  товарного 

виробництва в  с. Шибалин. 

6.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Ростислав БОРТНИК  


