
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул.Вишнева гр. Цьолці М.М.

№ $

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, гр. Цьолки М.М., який просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого' селянського господарства в с.Старий Тараж, вул. 
Вишнева, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
главою 84 Цивільного кодексу України, ст. 26 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. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж по вул. Вишнева, площею 0,3200 га , зарахувати до земель, не наданих у 
власність чи постійне користування, в тому числі землі для ведення особистого 
господарства, рілля.

2. Надати дозвіл гр. Цьолці Михайлу Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,4154 га та 
0,1530 га в с.Старий Тараж вул.Вишнева, для ведення особистого селянського 
господарства в межах населеного пункту, в тому числі ріллі, за рахунок земель не 
наданих у власність чи постійне користування. .

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С.Бойко
Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 травня 2017 року № £ '  <

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с.Комарин, 
гр .Узій Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Узій Л.С., яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельноих ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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. Узій Любові Степанівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості), площею 0,0401 га в с. Комарин вул.Зарічна; площею 0,4397 га та 
0,4312 га в с.Комарин для ведення особистого селянського господарства .

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 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 с. Комарин, вул. Шевченка, 14, гр. Сіморі В.М.

і .

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Сімори В.М., 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 с. Комарин, вул. Шевченка, 14, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Сіморі Варварі Миколаївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 14.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бонко

Олейнік М.Г. <

архітектури/земельних відносин та охорони навколишнього



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 травня 2017 року №

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної діляцки в
натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в
с. Старий Тараж, вул. Вишнева 25 , гр. Сіморі О.Й.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул.Вишнева, 25, Сімори О.Й. яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлен 
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Вишнева , 25 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Сіморі Ользі Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0484 у с.Старий 
Тараж , вул. Вишнева , 25 землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сіморі Ользі Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж , вул. Вишнева,45.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектурі земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /  ^

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № 8/8
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 на умовах
оренди в с. Комарин, вул. Зарічна, 2, гр. Сіморі В.М.

і .

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Сімора В.М., 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 на умовах оренди в с. Комарин, вул.Зарічна, 2, 
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. Сіморі Варварі Миколаївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди терміном на 5 років в с. 
Комарин, вул. Зарічна, 2.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

' РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Сіморі В.М.

Розглянувши заяву жительки с.Комарин, вул. Шевченка, 14 гр. Сімори В.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, главою 84 
Цивільного кодексу України, ст. 26 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. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
площею 1,0500 га та 0,9500 га, зарахувати до земель, не наданих у власність чи 
постійне користування.

2. Надати дозвіл гр. Сіморі Варварі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площею 1,0760 га в с.Комарин та 
площею 0,9240 га в с.Комарин вул.Шевченка, для ведення особистого селянського 
господарства в межах населеного пункту, в тому числі ріллі, за рахунок земель не 
наданих у власність чи постійне користування.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко
Олейнік М.Г. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 травня 2017 року № 8І0
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул.Сонячна, гр.Шилюку І.Й.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Шилюка І.Й., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж,, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) в розмірі 0,2055га в с.Старий Тараж та 0,5081 га в 
с. Старий Тараж, вул. Сонячна для ведення особистого селянського господарства.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середови

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шилюку Івану Йосиповичу на виготовлення технічної

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 24 травня 2017 року № » 1

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлений) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
вул. Резніка, гр.Рущинському В.Ф .

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Рущинського В.Ф., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельноих ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Рущинському Володимиру Феодосійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), площею 0,2725 га; 0,0439 га в 
с.Старий Тараж, вул.Резніка та площею 0,7127 га в с.Старий Тараж для ведення 
особистого селянського господарства.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобу; ітектури, земельних відносин та охорони
навколишнього природного

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова і В.С.Бойко

О лейнік М .Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № н і

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Комарин, гр. Немировськоій М.І.

Розглянувши заяву жительки с.Комарин, вул. Польова гр. Немировської М.І., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с.Комарин 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", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Немировській Марії Іванівні проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,6282 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0056 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин, землі сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Немировській Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,6282 га для ведення особистого селянського господарства в с.Комарин

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

і.

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

земельних відносин та охорони

Міський голова с- В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № а  з

Про внесення змін до рішення 20 сесії 
№ 743 від 28.03.2017р. 
гр. Канясву А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 36, гр. Каняєва А.І., який просить 
внести зміни в рішення 20 сесії № 743 від 28.03.2017р., керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в рішення 20 сесії Почаївської міської ради № 743 від 28.03.2017р. 
змінивши п.2 з « площею 0,3461га ; 0,0908 га, та 1,2905 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Комарин» на « площею 0,3461 га та 1,2905 га в 
с.Комарин та площею 0,0908 га в с.Старий Тараж для ведення особистого селянського 
господарства».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № $ 2 ^

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Бабійчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки м.Заліщики, вул.Козацька, 25, гр. Бабійчук Л.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Комарин, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, главою 84 
Цивільного кодексу України, ст. 26 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. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
площею 0,4200 га, зарахувати до земель, не наданих у власність чи постійне 
користування, в тому числі землі для ведення особистого селянського господарства, 
рілля.

і.
2. Надати дозвіл гр. Бабійчук Любові Семенівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,4159 га в с. Комарин вул. 
Польова та 0,0549 га в с.Комарин , для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі, за рахунок земель не наданих у 
власність чи постійне користування.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко
Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
№ ш

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
в с.Старий Тараж, гр. Клюцовській З.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Клюцовської З.А., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Тараж та передати дані ділянки у 
власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Клюцовській Зінаїді Андріївні проект землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок : площею 1,2218 га за кадастровим номером
6123488200:02:001:0264 в с. Старий Тараж та 0,7263 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0263 в с. Старий Тараж. для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Клюцовській Зінаїді Андріївні у власність земельні ділянки площею 
1,2218 га та 0,7263 для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж.

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

4. Контроль за виконанням даного рішеншщокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Олейнік М.Г. ,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в с.Старий Тараж 
гр. Вихованець Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 9/7, гр. Вихованець 
Л.М., яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж , керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про регулювання 
містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської 
ради

№ £

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вихованець Людмилі Михайлівні на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,3074 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0057 щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Старий Тараж .

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську 
раду.

і .

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного^рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земщщЛи^ відносин та охорони навколишнього природного 
середовища.

Міський голова ^ В.С.Бойко
^ Г і

Олейнік М.Г. ^_



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 р №

Про надання дозволу на 
проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки 
в с. Комарин, ФО-П Олейник Ю.М.

Розглянувши заяву ФО-П Олейник Ю.М., яка просить надати дозвіл на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки з метою її викупу в с. Комарин, керуючись 
Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

1. Надати дозвіл ФО-П Олейник Юлії Миколаївні на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 
0,0241 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0013 в с. Комарин.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітекту ельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О. М^



*. УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження 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, 1а, гр. Панчук В.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 1а, гр. Панчук В.Я., 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. Бригадна, 1а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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 Василю Яковичу 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 6123410500:02:001:3589 у м. Почаїв, вул. 
Бригадна, 1а, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Панчук Василю Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 1а.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

архітектори, земельних відносин та охорони навколишнього

Капрічук О М /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «24»  травня 2017 року № 219
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистої о селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Панчук В.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 1а, гр. Панчук В.Я., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Панчук Василю Яковичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1963 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3591 у м. Почаїв, вул. Фабрична, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Панчук Василю Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1963 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв по 
вул. Фабрична.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № $50
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Волинська, гр. Генсіцькій 3.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 49, гр. Генсіцької З.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Волинська, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Волинська, площею 0,0500 га зарахувати до земель, не наданих у власність чи 
постійне користування.

2. Надати дозвіл гр. Генсіцькій Зої Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. 
Волинська для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не 
наданих у власність чи постійне користування, в тому числі ріллі, в межах населеного 
пункту.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № & З /

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. Юридика, 
гр. Генсіцькій Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика,32, гр. Генсіцької Л.І., 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. Юридика, керуючись ст. 12, 79,
107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Генсіцькій Лідії Іванівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) в розмірі 0,0200 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Юридика в м. Почаїв.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 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. Гагаріна, 12 
гр. Бончуку М.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 12 гр. Бончук М.Ф., 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. 
Гагаріна, 12, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Бончуку Миколі Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 12.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

емельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова
(

В.С.Бойко
Капрічук О.М.



' УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № 833
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, 27 
гр. Гукайло І.О.

і .

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. І.Франка, 27 гр. Гукайла І.О., 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, 27, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Гукайло Івану Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) плрщею 0,0806 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Франка, 27.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М(



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження 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, 16 
гр. Сверидюк О.В., гр. Сверидюк В.П.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Юридика, 16, гр. Сверидюк О.В. та гр. 
Сверидюк В.П. які просять 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. 
Юридика, 16 та передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Сверидюк Орисі Володимирівні та Сверидюк Віталію Петровичу
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3668 у м. Почаїв, вул. Юридика, 16, землі житлової та
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сверидюк Орисі Володимирівні та Сверидюк Віталію Петровичу 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, по вул. Юридика, 16.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архіт земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А

порядку.

/1
Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «24»  травня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж вул. Косгоспна 
гр. Струкалу М.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Верхня, 6, гр. Струкала М.Я., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж вул. Колгоспна, та передати дану ділянку безоплатно у власність 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Струкалу Миколі Яковичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4682 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0478 
для ведення особистого селянського господарства у с. Старий Тараж вул. 
Колгоспна, землі сільськогосподарського призначення в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Струкалу Мцколі Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4682 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж вул. Колгоспна.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування-Лр'хітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середєщища.

Міський голова  ̂ В.С.Бойко

Капрічук О.М^ ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року №

Про затвердження 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. Верхня, 7, гр. Ковальській Г.С.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 80, гр. 
Ковальської Г.С., 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. 
Верхня, 7 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Ковальській Ганні Сергіївні 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 6123410500:02:001:3688 у 
м. Почаїв, вул. Верхня, 7, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ковальській Ганні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Верхня, 7.

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

».

4. Контроль за виконанням даного рішецня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження 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 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, 15 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 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. Мельничук 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 6123410500:02:001:3694 у 
м. Почаїв, вул. Галицька, 15, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мельничук 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. Галицька, 15.

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

4. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури,'земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М^и



' УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 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. Гайова, 16 
гр. Підгурському Р.В.

і .

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Р.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. Гайова, 16, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 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. Підгурському Роману Васильовичу 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. Гайова ,16.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури,земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко
Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «24»  травня 2017 року ' № 8 3 9

Про внесення змін до рішення 20 сесії 
№ 769 від 28.03.2017р. 
гр. Гладун І.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 46 а, гр. Гладун І.О., який просить 
внести зміни в рішення 20 сесії № 769 від 28.03.2017р., керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Внести зміни в рішення 20 сесії Почаївської міської ради № 769 від 28.03.2017р. 
доповнивши п.1 словами «в тому числі землі сільськогосподарського призначення, 
рілля», та доповнивши п.2 словами «за рахунок земель не наданих у власність чи 
постійне користування, в тому числі землі сільськогосподарського призначення, 
рілля».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

Міський голова В.С.Бойко

архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № №0
Про внесення змін до рішення 20 сесії
№ 773 від 28.03.2017р.
гр. Березюк В.С., гр. Березюк Л.М.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, За, гр. Березюк В.С. та 
гр. Березюк Л.М., які просять внести зміни в рішення 20 сесії № 773 від 28.03.2017р., 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в рішення 20 сесії Почаївської міської ради № 773 від 28.03.2017р. 
доповнивши п.1 словами «в тому числі землі сільськогосподарського призначення, 
рілля», та доповнивши п.З словами «за рахунок земель не наданих у власність чи 
постійне користування, в тому числі землі сільськогосподарського призначення, 
рілля».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко
Капрічук О.М. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № 8^1
Про внесення змін до рішення 20 сесії 
№ 785 від 28.03.2017р. 
гр. Голуб Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Київ пр. Оболонський, 49 кв.24, гр. Голуб Р.М., який 
просить внести зміни в рішення 20 сесії № 785 від 28.03.2017р., керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в рішення 20 сесії Почаївської міської ради № 785 від 28.03.2017р. 
виключивши пункт 2 та пункт 3 даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектур ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М.^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року №

Про затвердження 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, 4, гр. Логойди С.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 4, гр. Логойди С.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. Галицька, 4 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 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. Логойді Світлані Вікторівні 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 6123410500:02:001:3593 у 
м. Почаїв, вул. Галицька, 4, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Логойді Світлані Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 4.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, а] ' земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

п
Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 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, 7 
гр. Шевчук О.В.

№

Розглянувши заяву жительки с. Шпиколоси Кременецького району гр. Шевчук О.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. Бригадна, 7, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 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. Шевчук Ользі Володимирівні 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. Бригадна,7.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова

Капрічук О.М^

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв вул. Чайковського 
гр. Шмигсльській М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20, гр. Шмигельської 
М.П., яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шмигельській Марії Петрівні на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,0538 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3673 щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для 
ведення особистого селянського гбсподарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську 
раду.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного^рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельйих відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. ^/~~

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження 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 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, 40 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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 Марії 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 6123410500:02:001:3695 у м. Почаїв, вул. 
Бригадна, 40, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Панчук Марії 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, 40.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

ґ '
Міський голова ^ /  В.С.Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження 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. Фабрична, 51, гр. Нідзельській О.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 4, гр. Нідзельської О.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. Фабрична, 51, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Нідзельській Оксані Антоніївні 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 6123410500:02:001:3696 у 
м. Почаїв, вул. Фабрична, 51, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Нідзельській Оксані Антоніївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 51.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітекіу'ри, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного с е р е д о в и щ а .^ -^ ? ^ ^

Міський голова В.С.Бойко

Капрічук О.М. ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, 
гр. Цеберській Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 14, гр. Цеберської Т.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Юридика, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Юридика площею 0,0472 га зарахувати до земель не наданих у власність чи 
постійне користування, в тому числі рілля.

2. Надати дозвіл гр. Цеберській Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0472 га в м. 
Почаїв вул. Юридика, для ведення особистого селянського господарства в межах 
населеного пункту за рахунок земель не наданих у власність чи постійне 
користування, в тому числі ріллі.

3. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 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 на умовах оренди 
в м. Почаїв, вул. Миру, 14 
гр. Семащук М.В.

Розглянувши заяву жительки с.’ Ст. Почаїв вул. Л.Українки, 2 гр. Семащук М.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 на умовах 
оренди в м. Почаїв, вул. Миру, 14, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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. Семащук Марії Володимирівні на виготовлення технічної 
документації 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 на умовах оренди терміном на 
5 років в м. Почаїв, вул. Миру’14.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.Х^



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року №

Про затвердження 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, 7, гр. Олійник Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 7, гр. Олійник Г.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. Галицька, 7 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 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. Олійник Галині Володимирівні 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 6123410500:02:001:3671 у 
м. Почаїв, вул. Галицька, 7, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Олійник Галині Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 7.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектуриТземельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо'вийца.

В.С. БойкоМіський голова І

Капрічук О .М ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № 3 6 о

Про затвердження детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул. Плетянка 
гр. Єробкіній Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Плетянка, 11, гр. Єробкіної Н.І., яка 
просить затвердити детальний план території по зміні цільового призначення земельної 
ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. 
Плетянка, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Єробкіній Неонілі Іванівні детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,1365 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:1699 в м. Почаїв, вул. Плетянка.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

сМіський голова

Капрічук О.М /

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № <£*47

Про затвердження детального плану 
території для будівництва 
(добудови зупиненого об’єкта 
незавершеного будівництва 
відпочинково-готельного комплексу) 
двох спарених одноквартирних 
житлових будинків м. Почаїв вул. Тиха,1 
гр. Іщук Л.М. та гр. Вихованець І.Р.

і .

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Галицька, 17, гр. Іщук Л.М. та гр. 
Вихованець І.Р., які просять затвердити детальний план території для будівництва 
(добудови зупиненого об’єкта незавершеного будівництва відпочинково-готельного 
комплексу) двох спарених одноквартирних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Тиха, 1, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Іщук Ларисі Михайлівні та гр. Вихованець Іванні Русланівні 
детальний план території для будівництва (добудови зупиненого об’єкта 
незавершеного будівництва відпочинково-готельного комплексу) двох спарених 
одноквартирних житлових будинків площею 0,1601 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0536 в м. Почаїв, вул. Тиха, 1, щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель комерційного призначення в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в спільну часткову власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А :

навколишнього природного сере

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М^ (


