
                 
Доповнення 2  до проекту рішення № _________ 

 
"Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1, 2) учасникам бойових 

дій в зоні проведення АТО" 
 

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись статтями 26, 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, частини 
другої статті 134 Земельного кодексу України, Законів України "Про Державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про регулювання містобудівної діяльності", згідно 
пункту 14 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
   1. Надати дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в районі вул. Собранецької (масив 1) з 
подальшою передачею їх у власність наступним громадянам: 
 
- Немеш Миколі Степановичу -  земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 237 а; 
- Галішин Анатолію Олександровичу -  земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 238 а; 
- Сливка Михайлу Степановичу -  земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 239 а; 
- Чейпеш Володимиру Васильовичу -  земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 240 а; 
- Микита Тарасу Романовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 241 а; 
- Зозулинець Олександру Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,       

поз. 242 а; 
- Сташук Дмитру Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 243 а; 
- Волошин Дмитру Вікторовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 244 а; 
- Антипенко Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, 

поз. 245 а; 
- Воробель Василю Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 246 а; 
- Гаврилець Миколі Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,         

поз. 247 а; 
- Петечела Віталію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,         

поз. 248 а; 
- Андрущакевич Руслану Степановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,         

поз. 249 а; 
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- Сабадош Йосипу Йосиповичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 250 а; 
- Понцір Роману Романовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 251 а; 
- Пальок Михайлу Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 252 а; 
- Біленко Андрію Аркадійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 253 а. 

 
3. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для індивідуальної 

житлової забудови згідно пункту 1, 2. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
Міський голова                                                                                             В. Погорелов 


