
Доповнення  до проекту рішення № 1752 
 

«Про надання дозволів на розробку проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» 

 
Враховуючи звернення учасників антитерористичної операції, учасників 

бойових дій та ТВО командира 1 гаубичного самохідно-артилерійського 
дивізіону військової частини п.п. В4673, 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: 

 
1.22. Гр. Лифар Олександру Сергійовичу земельної ділянки            

площею 0,0972 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

1.23. Гр. Козьмі Василю Васильовичу земельної ділянки площею            
0,0875 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.24. Гр. Цупа Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0800 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Загорської. 

1.25. Гр. Мелень Олегу Ярославовичу земельної ділянки площею            
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 3. 

1.26. Гр. Орінчай Руслану Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 2. 

1.27. Гр. Годованцю Віталію Івановичу земельної ділянки площею          
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 1. 

1.28. Гр. Найману Валерію Золтановичу земельної ділянки площею       
0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 
будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 10. 

1.29. Гр. Диганичу Владиславу Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 8. 

 
 
 



 2
1.30. Гр. Бендаку Богдану Олексійовичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, б/н. 

1.31. Гр. Рибаку Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 9. 

1.32. Гр. Гричанюку Олегу Борисовичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 4. 

1.33. Гр. Поршуну Віктору Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 6. 

1.34. Гр. Мандзичу Андрію Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 7. 

1.35. Гр. Маковському Михайлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 5. 

1.36. Гр. Журавському Олегу Васильовичу земельної ділянки            
площею 0,0626 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі  вул. Тютюнової, поз. 8. 

1.37. Гр. Кирлик Василю Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі  вул. Тютюнової, поз. 59. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
 


