
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « » _________ 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельних ділянок в м.Почаїв 
по вулЛипова

Керуючись ст. 12. п.4 ч.2 ст.79-1, ст. 186 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст.57 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельних ділянок в м.Почаїв по вул. Липова, 
які використовуються як місцеві кладовища від 02.10.2017 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок загальною 
площею 8.4411 га. з яких 3,2910 га в м.Почаїв по вул.Липова та 5,1501 га в м.Почаїв 
по вул.Липова для обслуговування місцевих кладовищ. - землі закладів комунального 
обслуговування, забудовані землі, у тому числі землі, що використовуються для 
відпочинку та інші відкриті землі, в т.ч. кладовища.

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

№ПРОЕКТ
\

Олейнік М.1 .

\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « » __________2017 року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м.Почаїв 
по вул.Возз’єднанняДб

Керуючись ст. 12, п.4 ч.2 ст.79-1, ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст.57 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м.Почаїв по вул. 
Возз’єднання, 16 від 02.10.2017 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0892 га в м.Почаїв по вул.Возз’єднанняДб для обслуговування 
адміністративної будівлі (приміщення) Почаївської міської ради, за рахунок земель 
загального користування, забудовані землі, в т.ч. громадського призначення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від« » __________2017 року №ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м.Почаїв 
по вул.Шкільна,37

Керуючись ст. 12, п.4 ч.2 ст.79-1, ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст.57 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м.Почаїв по вул. 
Шкільна,37 від 02.10.2017 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 1,3214 га в м.Почаїв по вул.Шкільна,37 для обслуговування очисних споруд 
та їх будівлі , за рахунок земель загального користування, відкриті землі без 
рослинного покриву або з незначним рослинним покровом, в т.ч. інші землі в межах 
м.Почаїв.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « » __________2017 року №ПРОЕКТ

Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо відновлення 
(встановлення) меж земельної 
ділянки в с.Затишшя по вул.3елена,15д

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні », п.і ч.2 ст. 25, ст.55 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою шодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с.Затишшя по вул.3елена,15д орієнтовною площею 0,2905 га для 
обслуговування Затишанської загальноосвітньої школи І ступеня, землі житлової та 
громадської забудови, за рахунок земель закладів освіти -  в т.ч. землі громадського 
призначення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « » _________ 2017 року №ПРОЕКТ

Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо відновлення 
(встановлення) меж земельної 
ділянки в м.Почаїв по вул.Липова,4а

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні », п.і ч.2 ст. 25, ст.55 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв по вул.Липова,4а орієнтовною площею 0,6780 га для 
обслуговування «Дошкільного навчального закладу м.Почаєва», землі житлової та 
громадської забудови, за рахунок земель закладів освіти -  в т.ч. землі громадського 
призначення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від« » _________ 2017 року №ПРОЕКТ

Про виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо відновлення 
(встановлення) меж земельної 
ділянки в м.Почаїв по вул.Спортивна

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні », п.і ч.2 ст. 25, ст.55 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м.Почаїв по вул.Спортивна орієнтовною площею 1,4716 га для 
обслуговування місцевого стадіону, за рахунок земель закладів фізичної культури і 
спорту -  в т.ч. землі громадського призначення.

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


