
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року № т

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 32-ж гр. Фарині Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 32-є гр. Фарини 
Л.А., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 32-ж та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Фарині Людмилі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3250 у м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 32-ж землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. .Фарині Людмилі Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 32-ж .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О. В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул, Радивилівська гр. Фарині Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 32-ж гр. Фарини Л.А., 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. 
Радивилівська та передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 
21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Фарині Людмилі Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0995 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3394 землі сільськогосподарського призначення

2. Передати гр. Фарині Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку площею 
0,0995 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. 
Радивилівська.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

Міський голова І.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № З&С'

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60-а 
гр. Шаповалу О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 10 гр. 
Шаповала О.І., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60-а, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 
120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Шаповалу Олегу Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60-а за 
рахунок земель попереднього землекористувача, гр. Костюк Ніни 
Михайлівни,, які були надані їй в користування для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. с ' 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 18 гр. Козак С.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 20 гр. Козак С.І., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 18, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козак Софії Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв, вул. Гайова 18 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
начальника відділу міської ради Козачевську О.В.

/7

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю. Я*',У



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Козак С.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 20 гр. Козак С.І., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись ст. 12, 79, 107, 
118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Козак Софії Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3458 га у 
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Гайова за рахунок земель попереднього землекористувача, померлого 
Підгурського Івана Федоровича, які були надані йому в користування для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

/
Козачевська О.В.(;
Новаковська І.Ю. £



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, 40 гр. Панчук М.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 40 гр. Панчук 
М.І., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 40, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Панчук Марії Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Бригадна, 40 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Коз

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №  р?с

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Панчук М.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 40 гр. Панчук 
М.І., яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, керуючись ст. 12, 79, 
107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Панчук Марії Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,0541 га у 
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Бригадна за рахунок земель попереднього землекористувача, гр. Панчука 
Василя Яковича, які були надані йому в користування для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

М іський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № $ 8 $

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишш я, вул. Зелена, 4 гр. Кравчуку Г.А.

Розглянувши заяву жителя с. Сновидовичі, Рокитнівського району 
Рівненської області гр. Кравчука Г.А., який просить надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, 4, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 
186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Кравчуку Григорію Андрійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, 4.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козач

В И Р І Ш И Л А :

\

М іський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. І
Новаковська І.Ю.'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № Ц 6

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 

для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затиш ш я, вул. Зелена, гр. Кравчуку Г.А.

Розглянувши заяву жителя с. Сновидовичі, Рокитнівського району 
Рівненської області гр. Кравчука Г.А., який просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, 
вул. Зелена, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Кравчуку Григорію Андрійовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в розмірі 0,1951 
га та 0, 0274 га у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена за рахунок земель попереднього землекористувача, 
померлої Кравчук Віри Федорівни, які були надані їй в користування для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

ІМ іський голова/с В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 26 гр. Нек В.Б.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 26 гр. Нек В.Б., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 26, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Нек Василю Борисовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Волинська, 26.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова/і В.С. Бойко

Козачевська О.В^
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №  $ $ 3

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Нек В.Б.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 26 гр. Нек В.Б., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, керуючись ст.12, 79, 
107, 1148, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївсьїсої міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нек Василю Борисовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0753 га у 
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Волинська за рахунок земель попереднього землекористувача, померлого 
Нека Бориса Івановича, які були надані йому в користування для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

М іський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю. '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв , вул.. Старотаразька гр. Панчук Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 23 гр. Панчук Л.І., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька та 
передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про 
державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Панчук Любові ІларГонівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3253 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3399 землі сільськогосподарського призначення

2. Передати гр. Панчук Любові Іларіонівні у власність земельну ділянку площею 0,3253 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв , вул. Старотаразька.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

М іський голова ^  В.С. Бойко

Козачевська О.В. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 3 $ 0

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв гр. Стельмащ уку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Перемоги, 13 гр. Стельмащука 
В.І., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв та передати дану ділянку у власність, керуючись 
ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 
33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Стельмащуку Валерію Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0784 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3400 землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Стельмащуку Валерію Івановичу у власність земельну 
ділянку площею 0,0784 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
відділу міської ради Кс Ь

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



і
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. М иру, 21 гр. Сиротюк М.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 21 гр. Сиротюк М.Я., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 21, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сиротюк Марії Яківні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Миру 21.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Коза^рт^кл/ П Я

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова! В.С. Бойко

Козачевська О.В.{
Новаковська І.Ю.£



Від 12 квітня 2016 року

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ ЯЛА
№ Л і

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 2396 
від 03.09.2015 року на ім’я 
Кравця П.З. •

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 3, гр. Кравця П.З., який 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 2396 від 03.09.2015 року 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Польова» уточнивши площу земельної 
ділянки , керуючись ст.12,79,107, 118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України 
“Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в п.1 рішення сесії Почаївської міської ради № 2396 від 03.09.2015 року 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Польова на ім”я Кравця П.З.», змінивши 
площу земельної ділянки із 0,0968 га на площу 0,0500 га.та виклавши п.1 в наступній 
редакції : «Надати дозвіл гр. Кравцю Петру Захаровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0500 га в 
м. Почаїв, вул. Польова».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти

Новаковська І.Ю.

на начальника відділу міської

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ю ридика, 36-А  
гр. Лепській М.О.

№ №

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 36-А гр. 
Лепської М.О., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 36-А керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст.26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А  :
1.Надати дозвіл гр. Лепській Марії Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,0861 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Юридика, 36-А .

2. Контроль за виконанням^ню^^нюню1 покласти на начальника відділу
міської ради КозачевськуЮ^$£^^о

: *  У  .-* —« > V »  \

М іський голова
^  '

Козачевська О.В
Новаковська І.Ю. <<

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дружби, 20 гр. Головач Г.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 20 гр. Головач 
Г.О., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 20, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, 
ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Головач Галині Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,0730 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Дружби, 20 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова
'З

В.С. Бойко

Козачевська О.В.(ґ
Новаковська І.Ю.с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення
• м ••• •технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 15 гр. Ш евчук Н.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 46 гр. Шевчук 
Н.Я., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і. споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 15, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Шевчук Надії Яківні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Сонячна, 15 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Ко

В И Р І Ш И Л А  :

Г
М іський голова, В.С. Бойкос

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю.

и



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд у спільну 
сумісну власність в м. Почаїв, вул. Дружби, 32 
гр. Кравець В.Ф. та гр. Гоппе В.Б.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Дружби, 32 гр. Кравець В.Ф., 
гр. Гоппе В.Б., які просять надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Дружби, 32 у спільну сумісну власність, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 
121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

1. Дати дозвіл гр. Кравець Валентині Федорівні, гр. Гоппе Валентині 
Борисівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 32 у спільну 
сумісну власність.

рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

І/



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
у спільну сумісну власність 
в м. Почаїв, вул. Ш евченка, 68 

гр. Гуцало С.М. та гр. Гуцало А.О.

№

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 гр. Гуцало 
С.М., гр. Гуцало А.О., які просять надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 68 у спільну сумісну власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А  :
1. Дати дозвіл гр. Гуцало Сергію Максимовичу та гр. Гуцало Аллі 

Олександрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0972 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 у спільну 
сумісну власність.

2. Контроль за виконанням-даного рішення покласти на начальника
відділу міської ради КозаййРськ^ )  В

М іський голова і В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Винниченка, 26 гр. Панасюку Ю .Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Винниченка, 26 гр. Панасюка 
Ю.Г., який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель, і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 26, 
керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», п.4 ст. 25 Цивільного кодексу України, сесія 
Почаївської міської ради

1.Надати дозвіл гр. Панасюку Юрію Григоровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 26.

о рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А :

Новаковська І.Ю. ^

Г
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року № і  Й

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 8 гр. Долгушину В.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гагаріна, 8 гр. Долгушина В.С., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Гагаріна, 8 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр",Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

1. Затвердити гр. Долгушину Василю Сергійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0727 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3342 у м. Почаїв, вул. Гагаріна, 8 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Долгушину Василю Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0727 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна 8.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

/
В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.

й



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 6 гр. Семичу А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 6 гр. Семича А.М., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 6 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст.21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Семичу Анатолію Михайловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3340 у м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 6 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Семичу Анатолію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 6 .

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

М іський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №  З О /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 59-а гр. Хомяк О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Ульріха, 2 гр. Хомяк О.М., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд м. Почаїв, вул. Злуки, 59-а та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Хомяк Оксані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3348 у м. Почаїв, вул. Злуки, 59-а землі житлової 
та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Хомяк Оксані Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки,

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому 
законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А :

59-а

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. і 
Новаковська І.Ю.

І /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 березня 2016 року № З  0$-

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Космонавтів, 15-6 гр. Гаврилюк Г.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів 15-5 гр. Гаврилюк 
Г.С., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) длл будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Космонавтів, 15-6 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.12,
79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.4 ст. 25 Цивільного 
кодексу України», сесія Почаївської міської ради

В И Р І  Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гаврилюк Ганні Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0662 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3397 у м. Почаїв, вул. 
Космонавтів. 15-6 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту .

І '
2. Передати гр. 1 ’аврилюк Ганні Степанівні бетонлатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0662 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 15-6 .

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

ц.  Контроль за виконанням дано:-.) пиления покласти
Ко иіач вс

Місь КІІН

на начальника відділу міської ради

/
В.С. Бойко

Козачсвська О.ВЛ
Новакопська 1.10.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  
П ’ЯТА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 3  0 3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ш кільна, 53 гр. Оскалюку І.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 53 гр. Оскалюка І.Г., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 53, 
керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Оскалюку Ігору Григоровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 53 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А  :

М іський голова В.С. Бойко

Козачевська О. В.
Новаковська І.Ю.


