
                       Доповнення до проекту рішення № _________ 
 
"Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО та бойових дій " 
 
Враховуючи звернення учасників антитерористичної операції, учасників 

бойових дій, рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, відповідно до статей 12, 118, частини другої статті 134 Земельного 
кодексу України, Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

                                      
                                    міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1.  Надати учасникам бойових дій в зоні проведення АТО дозвіл на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
подальшою передачею їх у власність: 

 
1.36.  Гр. Петруньо Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки площею            

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської.  

1.37. Гр. Мрикалу Роману Богдановичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської.  

1.38. Гр. Раковцію Роберту Олександровичу земельної ділянки площею            
0,0996 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській.  

1.39. Гр. Буркало Михайлу Валентиновичу земельної ділянки площею            
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської.  

1.40. Гр. Косьців Івану Олексійовичу земельної ділянки площею            
0,0784 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській.  

1.41. Гр. Коляда Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею            
0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Рожевій.  

1.42. Гр. Балецькому Василю Михайловичу земельної ділянки площею            
0,0710 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Північної. 

1.43. Гр. Дубовик Максиму Васильовичу земельної ділянки площею            
0,0711 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Північної. 

1.44. Гр. Проньо Миколі Михайловичу земельної ділянки площею            
0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.45. Гр. Махмудову Олексію Володимировичу земельної ділянки 
площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Золотистій. 
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1.46. Гр. Шумовському Віктору Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.47. Гр. Волянюку Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

 
2. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для 

індивідуальної житлової забудови за адресами згідно пункту 1. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


