
                 
Доповнення 3  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: 
 
- Білецькому Денису Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 38а; 
- Галас Віталію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 39 а; 
- Хрульов Олександру Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 40 а; 
- Когутка Михайлу Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 41 а; 
- Петрище Олександру Федоровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 42 а; 
- Рибак Андрію Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 43 а; 
- Бабінчук Андрію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 44 а; 
- Хміль Петру Петровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 45 а; 
- Макаренко Сергію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 46 а; 
- Мазютинець Олександру Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 47 а; 
- Свида Віталію Андрійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 48 а; 
- Ковач Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 49 а; 
- Шмідзен Володимиру Ігоровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 50 а; 
- Фозикош Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, 

поз. 51 а; 
- Тимовському Іллі Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 52 а; 
- Горват Віталію Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 53 а; 
- Даниляк Павлу Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 54 а; 
- Лущак Василю Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 55 а; 
- Акімов Віктору Юрійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 56 а; 
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- Тимощук Володимиру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, 
поз. 57 а; 

- Козак Дмитру Євгеновичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 58 а; 
- Марчук Олександру Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0700 га,        

поз. 59 а; 
- Пайда Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 60 а; 
- Марухлинич Івану Петровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 61 а; 
- Трубачов Сергію Сергійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 62 а; 
- Герасимчук Олегу Миколайовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 63 а; 
- Пилипенко Ігору Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 64 а; 
- Пришляк Ігорю Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 65 а; 
- Шумовському Віктору Олександровичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, 

поз. 66 а; 
- Томашук Івану Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 67 а; 
- Немеш Іллі Васильовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 68 а; 
- Єгоров Сергію Анатолійовичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 69 а; 
- Тарахонич Олексію Михайловичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 70 а; 
- Братанич Олександру Івановичу - земельну ділянку площею 0,0700 га, поз. 71 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 


