
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 39
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська гр. Савчук О.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38 гр. Савчук О.П., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська 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", "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. Савчук Ользі Петрівні проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0254 га для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська за кадастровим номером 6123410500:02:001:3520 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Вилучити в гр. Савчука Миколи Васильовича з користування земельну ділянку площею 
0,0254 га в м. Почаїв, вул. Лосятинська.

3. Передати гр. Савчук Ользі Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,0254 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська.

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

5. Контроль за виконанням даного рішеншИІЬкласти 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 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № -З ^ ̂

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 54 гр. Онуку С.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 гр. Онука С.О., 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. 
Варшавська, 54 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. Онуку Сергію Олексійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0921 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3527 у м. Почаїв, вул. 
Варшавська, 54 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онуку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0921 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, 54.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення по, 
Козачевську О. В.

асти на начальника відділу міської ради

Міський голова

Козачевська О.В. (є
Новаковська І.Ю. 6-

В.С.Бойко



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 9 1

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 4 гр. Зінкевичу Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Верхня, 42 гр. Зінкевича Р.В., 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. 
Шалівка, 4 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. Зінкевичу Роману Володимировичу 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 6123410500:02:001:3517 у м. 
Почаїв, вул. Шалівка, 4 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Зінкевичу Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 4.

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

4. Контроль за виконай ' асти на начальника відділу міської ради

В И Р І Ш И Л А :

Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О. В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № З У І

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Макаренка , 7 гр. Ярмусь Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 7 гр. Ярмусь Н.І., 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. 
Макаренка, 7 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. Ярмусь Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3518 у м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 7 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ярмусь Надії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 7.

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.

І ОМіський голова /е В.С.Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю. с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Я. Мудрого , 44-6 гр. Гонтарук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 44-6 гр. Гонтарук Л.В., 
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. 
Я.Мудрого, 44-6 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. Гонтарук Любові Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0857 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3522 у м. Почаїв, вул. 
Я.Мудрого, 44-6 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гонтарук Любові Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0857 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 44-6.

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. ,*.а

л у
Міський голова

V. *А

7
В.С.Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю. £

U



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Бригадна , 9 гр. Онищук Г.І.

№ 3 9 4

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 24 гр. Онищук Г.І., 
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. 
Бригадна, 9 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. Онищук Галині Іванівні 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 6123410500:02:001:3523 у м. Почаїв, вул. Бригадна, 
9 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онищук Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 9.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покл^етр 
Козачевську О.В. \«у> т»

Міський голова
V

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.

\

на начальника відділу міської ради

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № З !? /

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. Суворова, 9 гр. Гончук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 9 гр. Гончук Л.В., 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. 
Суворова, 9, 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. Гончук Ліді Володимирівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0868 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 9 .

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

V
Новаковська І.Ю. <



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №  ̂$ 6

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. Промислова, 21 гр. Шевчуку М.Й.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул.Промислова, 21 гр. Шевчука М.Й., 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.Промислова, 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»"Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 .Надати дозвіл гр. Шевчуку Миколі Йосиповичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0738 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, 21 .

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

^ Т а м / с'Х
<г>

о г /
і  *Міський голова і7
и

В.С.Бойко

Козачевська О.В. |
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № З П

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. Наливайка, 58 гр. Демчук Л.П..

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 58 гр. Демчук Л.П., 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. Наливайка, 58, 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. Демчук Любові Пантелеймонівні 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 і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 58 .

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

/і

В.С. Бойко
»

І

Козачевська О.В. (_
Новаковська І.Ю. /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № Ш

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. І.Франка, 25 гр. Панькевичу В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Франка, 25 гр. Панькевича В.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. І.Франка, 25, 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. Панькевичу Володимиру Григоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0731 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Франка, 25 .

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

В И Р І Ш И Л А :

/ ° і?Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. (У
Новаковська І.Ю. ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 35*#

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. Галицька, 17 гр. Олійник Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 17 гр. Олійник Г.В., 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. Галицька, 17, 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. Олійник Галині Володимирівні 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 і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 17 .

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 с В.С.Бойко

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

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № ^00

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Галицька гр. Олійник Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 17 гр. Олійник Г.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька , 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. Олійник Галині Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0400 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Галицька.

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 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № кО!

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 18 гр. Якимчуку П.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 18 гр. Якимчука П.В., 
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. 
Галицька, 18 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. Якимчуку Павлу Володимировичу 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 6123410500:02:001:3531 у м. 
Почаїв, вул. Галицька, 18 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Якимчуку Павлу Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 18.

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

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

/
Міський голова В.С.Бойко

Козачевська О.В. (V
Новаковська І.Ю.

,*а М /і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАНЫ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Галицька гр. Якимчуку П.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 18 гр. Якимчуку П.В.., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства м. Почаїв, вул. Галицька 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. Якимчуку Павлу Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0538 га для ведення особистого селянського господарства за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3530 у м. Почаїв, вул. Галицька, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Якимчуку Павлу Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0538 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Галицька.

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 :

Міський голова

/?

В.С.Бойко

Козачевська О.В.(_“
Новаковська І.Ю. <



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № */03
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. Галицька, 15 гр. Мельничук Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 15 гр. Мельничук Г.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. Галицька, 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 »"Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Мельничук Галині 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 і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 15 .

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 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 р № Ч ои

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. Спортивна, 33 у спільну 
сумісну власність гр. Степанюк Л.А. та 
гр. Костюку В.А.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, гр. Степанюк Л.А., яка проживає по вул. 
Спортивна, 25 та гр. Костюка В.А., який проживає по вул. Березина, 13-6, 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. 
Спортивна, 33 у спільну сумісну власність, керуючись12,79,107,118,120,121,125,126,186 
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. Степанюк Любові Андріївні та гр. Костюку Віталію Андрійовичу на 
виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 33 у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу Почаївської 
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 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 7  ̂*

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 1 гр. Мудрику М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 1 гр. Мудрика М.О., 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. 
Суворова, 1 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. Мудрику Миколі Олександровичу 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 6123410500:02:001:3502 у м. 
Почаїв, вул. Суворова, 1 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Мудрику Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 1.

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

4. Контроль за виконанням даного рішеншгтїб класти на начальника відділу міської ради
Козачевську О.В. . , / і .—ч

Міський голова

Козачевська О .В ^  
Новаковська І.Ю. ^

(

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАНЫ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № Ь0(>

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Суворова гр. Мудрику М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 1 гр. Мудрика М.О., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства м. Почаїв, вул. Суворова 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. 213акону 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. Мудрику Миколі Олександровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0214 га для ведення особистого селянського господарства за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3503 у м. Почаїв, вул. Суворова, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мудрику Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0214 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Суворова.

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 :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. е
Новаковська І.Ю. ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № к о у

Про затвердження акту погодження 
межі між земельними ділянками 
гр. Ковальської О. К., вул. Березина, 32 
та гр. Точинського І.І., вул. Березина, 34 
в м. Почаїв

Розглянувши акт погодження межі між земельними ділянками гр. Ковальської
О.К., в м. Почаїв, вул. Березина, 32 та гр. Точинського І.І. .в м. Почаїв, вул. Березина, 34 
від 13.05.2016 року, керуючись Земельним кодексом України, ст. 26,33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити акт погодження меж між земельними ділянками гр. Ковальської Олесі 
Кирилівни в м. Почаїв, вул. Березина, 32 та гр. Точинського Івана Івановича в м. Почаїв, 
вул. Березина, 34 від 13.05. 2016 року.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу Почаївської

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В. ( 
Новаковська І.Ю. ‘



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 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.. Грушевського, 11 
гр. Щербакову О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 11 гр. Щербакова О.В., 
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. Грушевського, 11, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Щербакову Олегу Володимировичу 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. Грушевського, 11 .

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

_'■"Т а М и

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № ^

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Грушевського гр. Щербакову О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 11 гр. Щербакова О.В., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського , 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. Щербакову Олегу Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0844 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського .

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

В И Р І Ш И Л А :

/ 7

Міський голова В.С. Бойко

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

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

для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Двигайло І.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, ПО гр. Двигайло І.С., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 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”, враховуючи розпорядження міського голови № 134 від 13.04. 2016 року, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Двигайло Інні Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в розмірі 0,2202 га у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за рахунок земель попереднього 
землекористувача, гр. Притули Сергія Андрійовича, які були надані йому в користування 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька 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. і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАНЫ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Варшавська гр. Онуку С.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 гр. Онука С.О., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства м. Почаїв, вул. Варшавська 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. Онуку Сергію Олексійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1771 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3528 у м. Почаїв, вул. Варшавська, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Онуку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1771 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Варшавська.

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

4. Контроль за викопаї ‘ окласти на начальника відділу міської ради

В И Р І Ш И Л А :

Козачевську О.В.

Міський голова В.С.Бойко

Козачевсьха О.В.
Новаковська І.Ю ./



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № ІЛ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Комунальників 
гр. Галайчук В.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 25 гр. Галайчук В.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул.Комунальників, 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. Галайчук Вірі Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0600 га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул.Комунальників.

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

>

Козачевська О.В(С 
Новаковська І.Ю. ‘

В.С.Бойко

СУ


