
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання  

ІІІ сесія  

 

                                   РІШ ЕН НЯ              
 

від 13 січня 2020 року                               № 82 

 

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 регулювання  земельних відносин , 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати гр. Миханів Дануті 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 749 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул________ в м. 

________. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

2. Надати гр. Данилюк Юлії 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 606 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

3. Надати гр. Бартошевській Любові Петрівні, 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 608 кв. м. для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

4. Надати гр. ________, 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 595 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. ________ в ________. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

5. Надати гр. Гальчак Оксані 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 № 87  площею 616 кв. м. для індивідуального садівництва в 

садовому товаристві «Автомобіліст» по вул. ________ в ________. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

6. Надати гр. Синишину Миколі 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 1338 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

7. Надати гр. Синишину Миколі 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 1202 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

8. Надати гр. Кухар Марії Романівні, 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 1300 кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства  в ________. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

9. Надати гр. Романишину Івану Федоровичу, 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 27 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № ____  по вул. ________ в ________. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

10. Надати гр. Буняку Ігорю Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

Бережанського району дозвіл на складання технічної документації із 

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

та посвідчення права власності земельної ділянки площею  

        26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № ____ по вул. ________ 

в м. Бережани. 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

11. Надати гр. Проць Марії Миколаївні , 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 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. ________ 

________. 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

12. Надати гр. Адамовичу Петру Павловичу, 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 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  по вул. ________ в ________. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

13.  Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1823 від 10 вересня 2020 року  

п. 17 скасувати та викласти в такій редакції : 

«Надати гр. Берчуку Олексію Євстахійовичу, жителю ________, вул. ________ 

та гр. Пачві Миколі Івановичу, 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 500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________». 

14. Продовжити терміном до 01.05 2021 року дію п.19 рішення сесії № 695 від 17 

серпня 2017 року щодо надання гр. Токарському Степану Володимировичу, 

жителю м. Бережани, вул. ________ дозволу на складання технічної документації 

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

та посвідчення права власності земельної ділянки площею 30 кв. м для 

будівництва та обслуговування автогаражу №____ по вул. ________ в ________.  



15. Надати гр. Косовецькій Володимирі Омелянівні, 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  

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 року. 

16. Надати гр. Кухар Марії Романівні, 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 800 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

17. Надати гр. Підфігурному Ігорю Степановичу, 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 644 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

18. Надати гр. Клецор Анатолію Васильовичу, 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 407 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства   в ________. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

19. Надати гр. Клецор Анатолію Васильовичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

земельної ділянки площею1360 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в ________. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

20. Надати гр. Клецор Анатолію Васильовичу , жителю ________, вул. ________ та 

гр. Фріз Лідії Романівні, 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. ________ в ________. 



20.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

21. Надати гр. Бевх Світлані Богданівні, жительці ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

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

площею 1,2958 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Посухівської сільської ради (Посухівського старостинського 

округу). 

21.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

 

22. Надати гр. Бевх Світлані Богданівні, 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 0,2618 га. для ведення  товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Посухівської сільської ради 

(Посухівського старостинського округу). 

 

22.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

23 Надати гр. Бевх Світлані Богданівні, жительці ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

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

площею 0,1853 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Потуторської сільської ради (Потуторського старостинського 

округу). 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

24. Надати гр. Головатому Стефану Петровичу та гр. Головатій Оксані Степанівні, 

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 39 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражів в двох рівнях № ____ та № ____ по 

вул. ________ в м. Бережани. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2021 

року. 

25. Надати гр. Павлюк Софії Миколаївні, 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  

        1967 кв. м. для ведення особистого селянського господарства  в  

        ________. 



25.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

26. Надати гр. Павлюк Софії Миколаївні, 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  

        3400 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в  

        ________. 

26.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

27. Надати гр. Стойко Орисі Антонівні, 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 1384 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Рай в урочищі «Довга». 

27.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

28. Надати гр. Стойко Орисі Антонівні, 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 2761 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Рай в урочищі «За дубом». 

28.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

29. Надати гр. Сухарській Наталії Григорівні, 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 1829 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. ________ в 

________. 

29.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

30. Надати гр. Сухарській Наталії Григорівні, 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 500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в ____. 

30.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

31. Надати гр. Сухарській Наталії Григорівні, 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 600 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________. 

31.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

32. Надати гр. Сухарській Наталії Григорівні, 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 ________. 

32.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

33. Надати гр. Семків Оксані Романівні, 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 1845 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ________ в 

________. 

33.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

34. Надати гр. Фанга Надії Миколаївні, 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. ________ в ________. 

34.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

35. Надати гр. Фанга Надії Миколаївні, 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 1623 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в ________. 

35.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

36. Надати гр. Ручаківському Богдану Володимировичу та гр. Ручаківські Лесі 

Теодофільні, жителям ________, вул. ________ та гр. Ручаківські Галині 

Богданівні, 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. ________ в ________. 

36.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 



37. Надати гр. Ручаківському Богдану 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 1000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в ________. 

37.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

38. Надати гр. Ручаківському Богдану 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 800 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в ________. 

38.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 

року. 

39. Продовжити терміном до 01.06.2021 року термін дії п. 2 рішення сесії міської ради 

№1578 від 27 грудня 2019 року щодо надання гр. Лютому Олегу 

Володимировичу, жителю ________, вул. ________ дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою для встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та посвідчення право оренди земельної ділянки площею 

600 кв м для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. ________ в ________. 

40. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Лук’янову М.М. 

 

Міський голова                                                   Ростислав БОРТНИК 


