
 

 

 

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 земельних ділянок та  

передачу у власність громадян 

 

        Керуючись статтями  12 , 19 , 40 , 79-1 , 118 , 121 , 122    Земельного    Кодексу    

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши  проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, заяви  громадян про затвердження проектів 

землеустрою ,  взявши до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Перевести землі в межах території житлового кварталу індивідуальної житлової забудови 

в районі вул. Яворницького в м.Сокаль з категорії земель сільськогосподарського 

призначення (01.03.) (угіддя – рілля) в категорію землі житлової та громадської забудови 

(02.01.) (угіддя – землі житлової забудови, забудовані землі). 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передати у власність 

громадян площами: 

- 0,0700 га Мисак Богдану Михайловичу по вул. Листопадового чину,5 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0494, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0100 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних 

територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним 

службам;  

- 0,0700 га Косецькому Богдану Леонідовичу по вул. Листопадового чину,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0496, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Караван Зоряні Володимирівні по вул. Листопадового чину,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0495, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Рупа Роману Володимировичу по вул. Листопадового чину,4 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0499, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Шурак Богдану Миколайовичу по вул. В.Дриги,10 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0498, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Валевській Тетяні Іванівні по вул. В.Дриги,8 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0493, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Мохнюк Оксані Орестівні по вул. В.Дриги,4 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0492, землі сільськогосподарського призначення); 



- 0,0700 га Черній Наталії Зіновіївні по вул. В.Дриги,2 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0497, землі сільськогосподарського призначення); 

дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 

0,0116 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам; 

- 0,0700 га Марковець Сергію Михайловичу по вул. С.Параджанова,11 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0370, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Андрусяк Роману Борисовичу по вул. С.Параджанова,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0371, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Полянській Галині Митрофанівні по вул. Б.Ступки,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0484, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Вапінській Наталії Василівні по вул. І.Білозіра,19 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0483, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Якубечко Миколі Стефановичу по вул. І.Білозіра,9 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0481, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Чураба Володимиру Анатолійовичу по вул. Генерала Кульчицького,16 в м. 

Сокалі (кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0435, землі 

сільськогосподарського призначення); дотримуватись встановленого правового 

обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 0,0162 га та інших споруд, розміщених на 

земельній ділянці та суміжних територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування 

відповідним інженерним службам;  

- 0,0700 га Гбур Наталії Володимирівні по вул. Генерала Кульчицького,7 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0437, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0042 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних 

територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним 

службам;  

- 0,0846 га Барвінко Галині Дмитрівні по вул. А.Глуховецького,3 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0474, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,1000 га Рижко Юрію Володимировичу по вул. Генерала Кульчицького,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0447, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0130 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних 

територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним 

службам;  

- 0,0700 га Свистун Наталії Володимирівні по вул. І.Білозіра,1 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0426, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0846 га Гафурову Максиму Вікторовичу по вул. Генерала Кульчицького,8 в м. 

Сокалі (кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0439, землі 

сільськогосподарського призначення); дотримуватись встановленого правового 

обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 0,0169 га та інших споруд, розміщених на 

земельній ділянці та суміжних територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування 

відповідним інженерним службам;  

- 0,0700 га Владичко Ользі Петрівні по вул. Квітки Цісик,10 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0421, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Прихідько Орисі Анатоліївні по вул. П.Орлика,22 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0431, землі сільськогосподарського призначення); 



- 0,0700 га Старушкевич Василю Стефановичу по вул. Р.Лагна,14 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0458, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Лазорик Андрію Михайловичу по вул. В.Прихода,9 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0461, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Стрембіцькому Олександру Миколайовичу по вул. Р.Лагна,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0470, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Дмитрук Андрію Валерійовичу по вул. Р.Лагна,5 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0467, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Крупчак Степану Володимировичу по вул. І.Білозіра,10 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0468, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0942 га Литвиненко Марії Михайлівні по вул. А.Глуховецького,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0463, землі сільськогосподарського 

призначення); 

-  0,0700 га Синчишин Андрію Миколайовичу по вул. Н.Яремчука,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0469, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0773 га Маїк Зіновію Степановичу по вул. Генерала Кульчицького,19 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0464, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

інженерних мереж площею 0,0090 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

-  0,0942 га Заблоцькій Олені Миколаївні по вул. А.Глуховецького,8 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0475, землі сільськогосподарського 

призначення); 

-  0,0700 га Демків Галині Орестівні по вул. І.Білозіра,8 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0477, землі сільськогосподарського призначення); 

-  0,0700 га Вацик Сергію Сергійовичу по вул. В.Прихода,15 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0480, землі сільськогосподарського призначення); 

-  0,0858 га Марушенко Тамарі Михайлівні по вул. А.Глуховецького,5 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0471, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Дорош Ігору Ярославовичу по вул. О.Вишні,4 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0384, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Микита Віктору Зіновійовичу по вул. В.Дриги,9 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0504, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Баламут Роману Миколайовичу по вул. Квітки Цісик,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0503, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Климчук Григорію Омеляновичу по вул. Квітки Цісик,8 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0502, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Матвіїв Анні Василівні по вул. Квітки Цісик,5 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0505, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Ситник Ярославу Петровичу по вул. Квітки Цісик,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0508, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Лаговському Максиму Сергійовичу по вул. Квітки Цісик,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0507, землі сільськогосподарського 

призначення); 



- 0,0700 га Мартинюк Оксані Михайлівні по вул. Квітки Цісик,11 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0506, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Климчук Наталії Григорівні по вул. Квітки Цісик,3 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0509, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Кот Віталію Степановичу по вул. В.Дриги,6 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0501, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Шевчук Віталію Михайловичу по вул. Р.Галаса,6 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0542, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Павлюк Михайлу Романовичу по вул. Героїв Крут,3 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0543, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Каспрук Богдану Богдановичу по вул. Героїв Крут,12 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0545, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га П'юрко Василю Олександровичу по вул. Героїв Крут,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0546, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Ясінському  Андрію Андрійовичу по вул. Ярослави Стецько,6 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0547, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Книш Павлу Миколайовичу по вул. П.Орлика,8 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0549, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Барахтенко Максиму Валентиновичу по вул. В.Прихода,6 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0550, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Мандрик Тарасу Андрійовичу по вул. Р.Галаса,13 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0551, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Романькову Віталію Віталійовичу по вул. Р.Галаса,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0552, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0757 га Ничай Василю Степановичу по вул. П.Орлика,2 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0553, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Підкіпняк Івану Петровичу по вул. Н.Яремчука,16 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0521, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Климчук Наталії Богданівні по вул. Ю.Вуйціка,5 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0534, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Гайдук Людмилі Едуардівні по вул. В.Лобановського,6 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0512, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Балашову Геннадію Борисовичу по вул. В.Лобановського,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0514, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0039 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних 

територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним 

службам;  

- 0,0700 га Ділай Степану Григоровичу по вул. В.Лобановського,7 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0513, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Тимчук Світлані Орестівні по вул. Н.Яремчука,9 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0523, землі сільськогосподарського призначення); 



- 0,0700 га Свідер Ірині Степанівні по вул. Н.Яремчука,3 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0520, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,1000 га Виглінському Володимиру Васильовичу по вул. Квітки Цісик,16 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0518, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0858 га Кардаш Любов Григорівні по вул. А.Глуховецького,4 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0516, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Огінському Олександру Богдановичу по вул. Н.Яремчука,7 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0524, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,1000 га Магиревич Світлані Віталіївні по вул. Квітки Цісик,14 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0515, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0223 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних 

територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним 

службам; 

- 0,0700 га Савчук Марії Зіновіївні по вул. Н.Яремчука,4 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0519, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0846 га Шпуляр Ганні Семенівні по вул. А.Глуховецького,2 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0532, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Стойковій Марії Василівні по вул. С.Параджанова,9 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0527, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Чепіль Ірині Михайлівні по вул. Листопадового чину,3 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0540, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Виглінському Андрію Васильовичу по вул. Н.Яремчука,15 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0539, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Терпеливець Олегу Васильовичу по вул. Ю.Вуйціка,6 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0538, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Алексєєвській Анні Геннадіївні по вул. І.Білозіра,4, в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0561, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Радзимінській Раїсі Миколаївні по вул. І.Багряного,8 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0564, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Мочульському Олегу Андрійовичу по вул. І.Білозіра,6 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0560, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Білоцеркович Володимиру Івановичу по вул. І.Білозіра,16 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0562, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Шкаврін Людмилі Володимирівні по вул. І.Білозіра,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0563, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Паньків Наталії Василівні по вул. І.Білозіра,18 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0526, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Яремчук Андрію Яроновичу по вул. В.Дриги,3 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0557, землі сільськогосподарського призначення); 



- 0,0700 га Паніщак Світлані Романівні по вул. В.Дриги,1 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0556, землі сільськогосподарського призначення); 

дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 

0,0098 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

- 0,0700 га Назарову Василю Андрійовичу по вул. П.Орлика,34 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0555, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Хаврона Роману Мироновичу по вул. П.Орлика,26 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0554, землі сільськогосподарського призначення); 

дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 

0,0202 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

- 0,0700 га Нянчук Світлані Іванівні по вул. П.Орлика,36 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0525, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Дмитрук Зоряні Василівні по вул. П.Орлика,16 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0428, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Лінчук Оксані Мирославівні по вул. Б.Ступки,2 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0568, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Рупа Олександрі Станіславівні по вул. В.Лобановського,3 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0566, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Повзун Степану Семеновичу по вул. Н.Яремчука,17 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0576, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Самсонову Василю Васильовичу по вул. Р.Галаса,14 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0569, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронних зон 

інженерних мереж та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних на 

земельній ділянці територіях і забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним 

інженерним службам; При проектуванні та забудові земельної ділянки врахувати 

розташування щхщронної зони інженерних мереж площею 0,0070 га. 

- 0,0700 га Чамову Юрію Ігоровичу по вул. Р.Галаса,12 в м. Сокалі (кадастровий номер 

ділянки 4624810100:01:004:0570, землі сільськогосподарського призначення); 

- 0,0700 га Григорович Ірині Богданівні по вул. Ю.Ганіткевича,4 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0571, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0836 га Дацюк Миколі Романовичу по вул. Ю.Вуйціка,1 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0595, землі сільськогосподарського призначення); 

дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 

0,0059 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

- 0,0855 га Послєднік Тетяні Миколаївні по вул. П.Чубинського,1 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0596, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0855 га Мандрик Олександрі Василівні по вул. П.Чубинського,2 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0597, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Вінцукевич Оксані Володимирівні по вул. Ю.Ганіткевича,7 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0583, землі сільськогосподарського 

призначення); 



- 0,0700 га Гнатюк Андрію Романовичу по вул. Ю.Ганіткевича,5 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0590, землі сільськогосподарського 

призначення); 

- 0,0700 га Хамляк Сергію Михайловичу по вул. Генерала Кульчицького,12 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0593, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони 

ЛЕП площею 0,0162 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці і забезпечити 

доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам; 

- 0,0688 га Сич Петру Ярославовичу по вул. Генерала Кульчицького,27 в м. Сокалі 

(кадастровий номер ділянки 4624810100:01:004:0586, землі сільськогосподарського 

призначення); дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронних зон 

інженерних мереж площею 0,0092 га, розміщених на земельній ділянці і забезпечити 

доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

- 0,0836 га Чесак Ользі Анатоліївні по вул. В.Лобановського,2 в м. Сокалі (кадастровий 

номер ділянки 4624810100:01:004:0577, землі сільськогосподарського призначення); 

дотримуватись встановленого правового обмеження для охоронної зони ЛЕП площею 

0,0065 га та інших споруд, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях і 

забезпечити доступ до їх обслуговування відповідним інженерним службам;  

 

3. Зареєструвати речове право на вищевказані земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

4.  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». 

5.  Забезпечити безперешкодний доступ на земельну ділянку обслуговуючому персоналу та 

транспортним засобам інженерних служб міста для ремонту та обслуговування інженерних 

мереж. 

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

земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Вадим КОНДРАТЮК 

 

 


