
  

 

 

проект 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XV_сесія VІI скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

                 .2017_№ __   __                                       м.   Сокаль 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу у власність громадян 

 

        Керуючись статтями  12 , 35, 79-1 , 118 , 120, 121 , 122 , 125 , 126    Земельного    

Кодексу    України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, заяви громадян ,  взявши до уваги  

протокол комісії  з  питань  архітектури та земельних  відносин, міська   рада  , -                

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0610 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мечнікова,9 в 

м.Сокаль та передати у власність гр. Захватко Оксані Богданівні, жительці м.Сокаль, вул. 

Мечнікова,9, кадастровий номер ділянки 4624810100:01:003:0584, землі житлової та 

громадської забудови. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0512 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,55 в 

м.Сокаль та передати у власність гр. Годісь Ользі Ігорівні, жительці м.Сокаль, вул. героїв 

УПА,25/67, кадастровий номер ділянки 4624810100:01:006:0625, землі житлової та 

громадської забудови. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0310 га для 

ведення садівництва в садівничому товаристві «Дружба» в м.Сокаль та передати у власність 

гр.Глинській Алісі Олексіївні, жительці м.Сокаль, вул. Чайковського,42/46, кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:003:0649, землі сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0295 га для 

ведення садівництва в садівничому товаристві «Світанок» в м.Сокаль та передати у власність 

гр.Біль Ігору Васильовичу, жителю м.Сокаль, вул. Героїв УПА,58/69, кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:002:0495, землі сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га для ведення садівництва в 

садівничому товаристві «Дружба» в м.Сокаль та передати у власність гр.Федицькому 

Андрію Романовичу, жителю м.Сокаль, вул. Леонтовича,13, кадастровий номер ділянки 

4624810100:01:003:0656, землі сільськогосподарського призначення. 

6. Зареєструвати речове право на вищевказані земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

7.  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». 



8.  Забезпечити безперешкодний доступ на земельну ділянку обслуговуючому персоналу та 

транспортним засобам інженерних служб міста для ремонту та обслуговування інженерних 

мереж. 

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

земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                              Вадим КОНДРАТЮК 

 


