
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

20 січня  2022 року                             м. Бережани                                   №647 

 

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, 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   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Градовській Анні Михайлівні, жительці ________   дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельні ділянки  площею 5194  кв. м., а саме:  площами 3689 кв. м.,  1505 кв. м., 

для ведення особистого селянського господарства  в с. Гиновичі. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

2. Надати гр. Прокопишин Оксані Ігорівні, 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 5400  кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жовнівка. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

3. Надати гр. Козаку Івану Олексійовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності на земельні ділянки  площею 2046  кв. м., а саме:  площами 1043 

кв. м, 1003 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в с. Поручин. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 



4. Надати гр. Сидорович Світлані Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності на земельні ділянки  площею 7880  кв. м., а саме:  площами 510 

кв. м., 1400 кв. м, 5970 кв. м., для ведення особистого селянського господарства  

в с. Жуків. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

5. Надати гр. Білецькій Марії Василівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення 

права власності на земельні ділянки площею 5343  кв. м., а саме:  площами 1500 

кв. м., 2643 кв. м.,1200 кв. м.,  для ведення особистого селянського господарства 

в с. Жуків. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

6. Надати гр. Шегда Марії Іванівні, жительці ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельні ділянки площею 5993 кв. м., а саме: площами 2976 кв. м., в с. 

Куропатники та площею 3017 кв. м., в с. Куропатники для ведення особистого 

селянського господарства. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

7. Надати гр. Мороз Володимиру Петровичу, жителю ________, 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 2500  кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в с. Пліхів. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року.. 

8. Надати гр. Рижевськів Любові Михайлівні, 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 1500 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Посухів. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

9. Надати гр. Видойнику Степану Івановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності на земельну ділянку площею 1200 кв. м., для індивідуального 

садівництва по вул. Гайова в м. Бережани( біля присадибної ділянки). 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 



10. Надати гр. Подзерні Євстахії Василівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності на земельну ділянку площею 187 кв. м., для індивідуального 

садівництва по вул. Червона  в м. Бережани( біля присадибної ділянки). 

10.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

11. Надати гр. Шачко Тарасу Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності на земельну ділянку площею 901 кв. м., для індивідуального 

садівництва по вул. Хатки  в м. Бережани( біля присадибної ділянки). 

11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

12. Надати гр. Косоноцькій Ніні Романівні, 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 720 кв. м., для індивідуального 

садівництва  в садовому товаристві «Нива» в с. Лісники, ділянка № 54. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

13. Надати гр. Кусеню Ігорю Олексійовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності на земельну ділянку площею 803 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спору по вул. 

Просвіти,14 в м. Бережани. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 


