
  

 

 

 

проект 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XV_сесія VІI скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  .2017p. № _____                                                        м.   Сокаль 

 

Про надання  дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у власність в м. Сокалі    

 

          Керуючись  статтями 12, 35, 40, 79-1, 118, 120, 121, 122 Земельного  Кодексу  України, 

статтями 22,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державний 

земельний кадастр», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяви громадян, взявши до уваги протокол комісії з питань архітектури та 

земельних  відносин , міська  рада, ─ 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Дати  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих   будинків, господарських   будівель і споруд:  

1) гр. Биць Нюсі Іванівні, жительці м.Сокаль, вул. Крушельницької,6, дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною  площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель та споруд по вул. Крушельницької,6 в 

м. Сокаль. 

2) гр. Бєлокурову Віктору Миколайовичу, жителю м.Сокаль, вул. Львівська,59, дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною  площею 0,0400 га для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель та споруд по вул. 

Львівська,59 в м. Сокаль. 

3) гр. Вець Богуславі Теодозіївні, жительці м.Сокаль, вул. Стуса,43, дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною  площею 0,0490 га для будівництва і 

обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель та споруд по вул. Стуса,43 в                

м. Сокаль. 

4) гр. Михальчук Миколі Тимофійовичу, жителю м.Сокаль, вул. Стефаника,18, дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною  площею 0,0600 га для 

будівництва і обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель та споруд по вул. 

Стефаника,18 в м. Сокаль. 

 



2. Дати дозвіл на  виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для ведення 

садівництва: 

1) гр. Зінчук Івану Володимировичу, жителю с.Грушів, вул. 8 Березня,17, Іваничівський р-н, 

Волинська обл., дозвіл  на  виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 

орієнтовною площею 0,0300 га для ведення садівництва в садівничому товаристві «Дружба»  

в  м. Сокалі. 

2 гр. Васьків Марії Василівні, жительці м.Сокаль, вул. Героїв УПА,9/27, дозвіл  на  

виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0300 га для 

ведення садівництва в садівничому товаристві «Дружба»  в  м. Сокалі. 
 

2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), подати для розгляду та затвердження на сесії міської ради. 

3. Дотримуватись режиму використання земель для охоронної і санітарно-захисної зони 

лінійних інженерних споруд згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень». 

4.  Забезпечити безперешкодний доступ на земельну ділянку обслуговуючому персоналу та 

транспортним засобам інженерних служб міста для ремонту та обслуговування інженерних 

мереж. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань архітектури та 

земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                                                      Вадим КОНДРАТЮК 
 


