
                                                                                                    

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                       №  78 

 

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. Макаренка, 7 

 гр. Ярмусь Н.І. 

 

        Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 7 гр. Ярмусь Н.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. Макаренка, 7,  керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Ярмусь Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,0600  

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Макаренка, 7. 

 

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

Козачевську О.В. 

  

  

 

 

                       Міський   голова                                       В.С. Бойко 

 

 



                                                                                                                              

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                          № 79 

 

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.Хворостецького, 3-а 

гр. Дубенюк Г.М. 

 

       Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 3-а гр. Дубенюк Г.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 м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 3-а  та 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність  земельної     

ділянки  для  ведення   особистого  селянського  господарства  в    м. Почаїв, вул. 

І.Хворостецького,  керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати дозвіл гр. Дубенюк Галині Макарівні  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. І.Хворостецького, 3-а. 

 

 2. Дати дозвіл гр. Дубенюк Галині Макарівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1222 га у власність для ведення особистого селянського  

господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького  за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлого  Дубенюка Макара Афанасовича, які  були надані йому  для 

ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту в тому числі ріллі. 

 

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

Козачевську О.В 

 

 

 

                        Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



                                                                                                                                  

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня  2015 р                                                                                № 80 

 

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. Шалівка, 4 

гр. Зінкевичу Р.В. 

 

       Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Верхня, 42 гр. Зінкевича 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. Шалівка, 4  та надати дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність  земельних    ділянок  для  

ведення   особистого  селянського  господарства  в    м. Почаїв, вул. Шалівка,  керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати дозвіл гр. Зінкевичу Роману Володимировичу  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. Шалівка, 4. 

 

 2. Дати дозвіл гр. Зінкевичу Роману Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  площею 0, 2215 га і 0,4845 га у власність для ведення 

особистого селянського  господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка  за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлої   Гукайло Любові Миколаївни, які  були надані їй  для ведення 

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту в тому числі ріллі. 

 

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

Козачевську О.В 

 

 

 

                        Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



                                                                                            

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

               

Від      30  грудня      2015 р                                                               № 81 

 

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.  Шкільна, 31-а  

гр. Тичковському Б.К. 

 

        Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 31-а гр. Тичковського Б.К., який просить 

надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 31-а та надати 

дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна,  керуючись Земельним 

кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати дозвіл гр. Тичковському Борису Константиновичу  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. Шкільна, 31-а 

 

2. Надати дозвіл гр. Тичковському Борису  Константиновичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,0673 га у власність для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна за рахунок земель попереднього 

землекористувача, гр. Магдиш Галини Трохимівни, які були надані їй для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна в межах населеного пункту в  тому числі 

ріллі. 

  

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

Козачевську О.В. 

  

 

 

                         Міський  голова                                                        В.С.Бойко 



                                                                                                                                   

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                     №  82 

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. Старотаразька, 6 

гр. Семич А.М. 

 

       Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 6 гр. Семича, А.М., 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. Старотаразька, 6  та 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність  земельної     

ділянки  для  ведення   особистого  селянського  господарства  в    м. Почаїв, вул. Старотаразька,  

керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати дозвіл гр. Семичу Анатолію Михайловичу  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. Старотаразька, 6. 

 

 2. Дати дозвіл гр. Семичу Анатолію Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 0,0552  га    для ведення особистого 

селянського  господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька  за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлої   Цибульської Любові Петрівни, які  були надані їй  для ведення 

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту в тому числі ріллі. 

 

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

Козачевську О.В 

 

 

 

                        Міський  голова                                                    В.С.Бойко 

 



                                                                                   

 
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня  2015 р                                                                        № 83 

 

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.  Дачна, 16 

гр. Кушельнику П.Ф. та гр. Кушельник С.Ф. 

 

    Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Дачна, 16 гр. Кушельника П.Ф., та гр. Кушельник 

С.Ф., 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. Дачна, 16 у 

спільну сумісну власність та  надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Дачна на ім’я  Кушельника П.Ф., і надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Дачна на ім’я  Кушельник С.Ф., керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про 

державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Дати дозвіл гр. Кушельнику Павлу Федоровичу та гр. Кушельник Світлані Федорівні 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. Дачна, 12  у спільну 

сумісну  власність. 

 

 2. Дати дозвіл гр. Кушельнику Павлу Федоровичу  на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  площею 0,0340 га  у власність   для  ведення     особистого  

селянського  господарства в м. Почаїв,  вул.  Дачна за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлого батька  Кушельника Федора Яковича, які були надані йому  для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна в межах населеного пункту, 

в тому числі ріллі. 

 

3.  Дати дозвіл гр. Кушельник Світлані Федорівні  на виготовлення проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  площею 0,0340 га  у власність   для  ведення     особистого  

селянського  господарства в м. Почаїв,  вул.  Дачна за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлого батька  Кушельника Федора Яковича, які були надані йому  для 



ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна в межах населеного пункту, 

в тому числі ріллі. 

 

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

Козачевську О.В.   

  

  

 

                         Міський голова                                                 В.С. Бойко 



                                                                                           

                                                                  
                                                                        УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від     30 грудня     2015 р                                                          № 84 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Дачна, 2 гр. Галанець С.М. 

та гр. Стесіковій Т.М. 

 

         Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Дачна, 2 гр. Галанець С.М. та гр. 

Стесікової Т.М., 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  в м. Почаїв, вул. Дачна, 2  та передати її у спільну сумісну власність  , 

керуючись Земельним    кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень", сесія міської ради 
 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Галанець Сергію Мироновичу та гр. Стесіковій Тамарі Миронівні 

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     6123410500:02:001:3291 в м. Почаїв, вул. Дачна, 2 . 

2. Передати гр. Галанець Сергію Мироновичу та гр. Стесіковій Тамарі Миронівні 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,1000  га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Дачна, 2. 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 

4.  Контроль за   виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

міської ради Козачевську О.В. 

 

              Міський  голова                                                      В.С. Бойко 



                                                                                                               

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                      № 85 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Дружби,  16  гр. Малецькій Т.М. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. Дружби, 16   гр. Малецької Т.М.,  яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Дружби, 16  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Малецькій Тетяні Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0698 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3296  у  м. Почаїв,   вул. Дружби, 16   землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Малецькій Тетяні Михайлівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0698 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Дружби, 16 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                           № 86 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Злуки, 1  гр. Цьонь М.П. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв   вул. Злуки, 1  гр. Цьонь М.П.,  який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Злуки, 1 та для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки та передати дані ділянки   безоплатно  у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Цьонь Миколі Петровичу  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1000  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3258  в  м. Почаїв,  вул. Злуки, 1 землі житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту та 0,0600 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв по вул. Злуки за  кадастровим номером 

6123410500:02:001:3259 землі сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр. Цьонь Миколі Петровичу безоплатно у власність земельні  ділянки площею 0,1000  

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв,  вул. Злуки, 1 та  0,0600 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Злуки. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 
                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 
 



                                                                                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                          № 87 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Плетянка,  27  гр. Цибульському А.О. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв,   вул. Плетянка, 27   гр. Цибульського А.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. Плетянка, 27  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Цибульському Анатолію 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     6123410500:02:001:3241  у  м. Почаїв,   вул. 

Плетянка, 27   землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Цибульському Анатолію Олександровичу  безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. Плетянка, 27 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від  30 грудня  2015 р                                                                   № 88 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул.  Вишнева,  13  гр. Царук Н.А. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв   вул. Вишнева, 13   гр. Царук Н.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. Вишнева, 13,  затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева  та передати дані ділянки  безоплатно  у власність,  

керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Царук Надії Андріївні 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     6123410500:02:001:3230  у м. Почаїв,   вул. Вишнева, 13   землі житлової 

та громадської забудови.  

 

2. Затвердити гр. Царук Надії Андріївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею  0,4786 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3231 в м. Почаїв вул. Вишнева землі сільськогосподарського призначення. 

 

3. Передати гр. Царук Надії Андріївні безоплатно у власність земельні ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв,  вул. Вишнева, 13 та  0,4786  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Вишнева. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

 

                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 

 

 

                 



                                                                                                                         

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                                            № 89 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Чайковського, 37-а  гр. Федчишину Ф.М. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв   вул. Чайковського, 37-а  гр. Федчишина Ф.М.,  

який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Чайковського, 37-а та для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського та передати дані 

ділянки   безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Федчишину Федору Митрофановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1000  

га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3256  в  м. Почаїв,  вул. Чайковського, 37-а землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту та 0,0408 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв по вул. Чайковського за  кадастровим номером 

6123410500:02:001:3257 землі сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр. Федчишину Федору Митрофановичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,1000  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. Чайковського, 37-а  та  0,0408 га для ведення особистого 

селянського  господарства в м. Почаїв  вул. Чайковського. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 
 
 
 



                                                                                                         

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                                          № 90 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Березина,  45  гр. Семенюк Л.І. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. Березина, 45  гр. Семенюк Л.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. Березина, 45  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Семенюк Любові 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     6123410500:02:001:3209  у  м. Почаїв,   вул. Березина, 45   землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Семенюк Любові Іванівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Березина, 45 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 

 



                                                                                                                

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                         №  91 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Винниченка,  14  гр. Паскар М.В. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв,   вул. Винниченка, 14   гр. Паскара М.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. Винниченка, 14  та передати дану 

ділянку безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Паскар Миколі Васильовича 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     6123410500:02:001:3244  у  м. Почаїв,   вул. Винниченка, 14   землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Паскар Миколі Васильовичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Винниченка, 14 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30 грудня  2015 р                                                          № 92 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Шкільна, 17  гр. Панчук П.В. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв   вул. Шкільна, 17  гр. Панчука П.В.,  який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Шкільна, 17 та для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна і передати дані ділянки   безоплатно  у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панчуку Павлу Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1000  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3226  в  м. Почаїв,  вул. Шкільна, 17 землі житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту та 0,1733 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна за  кадастровим номером 

6123410500:02:001:3236 землі сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр.Панчуку Павлу Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1000  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Шкільна, 17 та  0,1733 га для ведення особистого селянського  

господарства в м. Почаїв  вул. Шкільна. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 
 
                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                                 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                                  № 93 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Злуки,  51  гр. Клепач Ю. О. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв,   вул. Злуки, 51   гр. Клепач Ю.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. Нижня, 15  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Клепач Юрію Олексійовичу  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     6123410500:02:001:3302  у  м. Почаїв,   вул. Злуки, 51   землі житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Клепач Юрію Олексійовичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Злуки, 51 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                                         

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                                     № 94 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Липова, 23  гр. Лісовому С.Г. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв   вул. Липова, 23  гр. Лісового С.Г.,  який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Липова, 23 та для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова і передати дані ділянки   безоплатно  у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Лісовому Семену Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1000  га за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3290   для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд   в  м. Почаїв,  вул. Липова, 23 землі житлової та 

громадської забудови  та 0,0210 га за  кадастровим номером 6123410500:02:001:3289  для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова. 

 

2. Передати гр. Лісовому Семену Григоровичу безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1000  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Липова, 23 та  0,0210  га для ведення особистого селянського  

господарства в м. Почаїв  вул. Липова. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 
                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                            

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

                                                ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                        № 95 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. М.Вовчка, 23  гр. Лесик В.І. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв,   вул. М.Вовчка, 23   гр. Лесика В.І.,  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. М.Вовчка, 23  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Лесик Валентину Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0698  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:1559  у  м. Почаїв,   вул. М.Вовчка, 23   землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Лесик Валентину Івановичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0698 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. М.Вовчка, 2. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                  

               Міський  голова                                                            В.С.Бойко 



                                                                                                                    

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30 грудня  2015 р                                                              № 96 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Грушевського, 17  гр. Кривецькій О.І. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв   вул. Грушевського, 17  гр. Кривецької О.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. Грушевського, 17 та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського і передати дані ділянки   безоплатно  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кривецькій Оксані 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     6123410500:02:001:1775  в  м. Почаїв,  вул. Грушевського, 17 землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту . 

 

2. Затвердити гр. Кривецькій Оксані Іванівні проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2175 га у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Грушевського землі сільськогосподарського призначення в межах населеного 

пункту. 

 

3. Передати гр. Кривецькій Оксані Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1000  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Грушевського, 17 та  0,2175  га для ведення особистого селянського  

господарства в м. Почаїв  вул. Грушевського. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

 
                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 
 



                                                                                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

                                             ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 р                                                                          №  97 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Ульріха,  2  гр. Крамарук Н.М. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. Ульріха, 2   гр. Крамарук Н.М.,  яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Ульріха, 2  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Крамарук Надії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0979  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3215  у  м. Почаїв,   вул. Ульріха, 2   землі житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Крамарук Надії Михайлівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0979 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Ульріха, 2 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко С.Д. 

                         

 

 

 



                                                                                                               

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 р                                                                           № 98 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. М.Вовчка,  3  гр. Кравець С.П. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. М.Вовчка, 3   гр. Кравець С.П.,  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. М.Вовчка 3  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кравець Стефанії Петрівні 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     6123410500:02:001:3238  у  м. Почаїв,   вул. М.Вовчка, 3   землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Кравець Стефанії Петрівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. М.Вовчка, 3 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                                        

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                             СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                    №  99 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Старотаразька, 26  гр. Киричук М.М. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв   вул. Старотаразька, 26  гр. Киричук М.М.,  яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. Старотаразька, 26 та для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька і передати дані ділянки   

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Киричук Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1000  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3247  в  м. Почаїв,  вул. Старотаразька, 26 землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту та 0,4879 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за  кадастровим номером 

6123410500:02:001:3249 землі сільськогосподарського призначення і 0,0902 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька за  кадастровим номером 

6123410500:02:001:3248  землі сільськогосподарського призначення 

 

2. Передати гр. Киричук Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1000  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Старотаразька, 26 та  0,4879 і 0,0902  га для ведення особистого 

селянського  господарства в м. Почаїв  вул. Старотаразька. 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

 
                       Міський  голова                                                       В.С.Бойко 
 



                                                                                                                  

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                          №  100 

 

 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. Березина,  13   

 гр. Карел Н.В. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Тернопіль,   вул. Рєпіна, 16 кв. 68   гр. Карел Н.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. Березина, 13  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Карел Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0250  га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:2248  у  м. Почаїв,   вул. Березина, 13   землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Карел Наталії Василівні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0250 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв,  вул. Березина, 13 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30   грудня   2015 р                                                               № 101 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Кременецька,  51  гр. Карданюк Д.В. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. Кременецька, 104   гр. Карданюк Д.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. Кременецька, 51  та передати дану 

ділянку безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Карданюк Дар”ї 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     6123410500:02:001:3303  у  м. Почаїв,   вул. Кременецька, 51   землі 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Карданюк Дар”ї Володимирівні   безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. Кременецька, 51  . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                                 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                              № 102 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. Нижня,  15  гр. Бурмай М.О. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв,   вул. Нижня, 15   гр. Бурмай 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. Нижня, 15  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бурмай Миколі Олександровичу  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

кадастровим номером     6123410500:02:001:3254  у  м. Почаїв,   вул. Нижня, 15   землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Бурмай Миколі Олесандровичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. Нижня, 15 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                 Міський  голова                                                         В.С.Бойко 



                                                                                                        

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30  грудня   2015 р                                                                     № 103 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Почаїв,  

вул. І.Франка,  11  гр. Залізницькій Н.О. 

 

              Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,   вул. І.Франка, 11   гр. Залізницької Н.О.,  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. І.Франка, 11  та передати дану ділянку 

безоплатно  у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Залізницькій Наталії Олексіївні 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     6123410500:02:001:3237  у  м. Почаїв,   вул. І.Франка,11  землі житлової 

та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

2. Передати гр. Залізницькій Наталії Олексіївні  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв,  вул. І.Франка, 11 . 

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                    Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                             

                                                                                                     

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 р                                                                         № 104 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького   

гр. Березюк Л.М. 

 

           Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 3-а  гр. Березюк Л.М., яка 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

І.Хворостецького, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про  місцеве  

самоврядування  в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Березюк Лідії Макарівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки   площею   0,1000  га   для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького   за рахунок земель попереднього 

землекористувача, померлого Дубенюка Макара Афанасовича які були надані йому  для ведення 

особистого селянського господарства в межах населеного пункту в т.ч. ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

 

  

                   Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



                                                                                                              

                                                                                                     

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30  грудня 2015 р                                                                                 № 105 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Радивилівська  гр. Іляш Л.Л. 

 

           Розглянувши заяву жительки смт. Чинадієвов, вул. Зелена, 78 кв. 23  гр. Іляш Л.Л., яка 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про  місцеве  

самоврядування  в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Іляш Ларисі  Львівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки   площею   0,0731   га   для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Радивилівська   за рахунок земель попереднього землекористувача, 

померлої  Малкуш Раїси Іванівни,  які були надані їй для ведення особистого селянського 

господарства в межах населеного пункту в т.ч. ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

 

  

                   Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



                                                                                                              

                                                                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                                    № 106 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Промислова   

гр.  Якимчуку С.О. 

 

           Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Промислова, 21-а  гр. Якимчука С.О., який 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Якимчуку Станіславу Олександровичу  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки   площею   0,0512   га   для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова   за рахунок земель попереднього 

землекористувача,   Якимчука Олександра Петровича, які були надані йому для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова в межах населеного пункту в 

т.ч. ріллі. 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

  

                   Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



                                                                                                              

                                                                                             

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня 2015 р                                                                № 107 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Гайова  гр. Саган Л.І. 

 

           Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 14-а  гр. Саган Л.І., яка просить надати 

дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись Земельним 

кодексом України, Законами України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ”, “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Саган Ларисі Іванівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки   площею   0,0674   га   для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Гайова   за рахунок земель попереднього землекористувача, матері  

Пасічник Лідії Іванівни які були надані їй для ведення особистого селянського господарства в 

межах населеного пункту в т.ч. ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

 

  

                   Міський  голова                                                    В.С.Бойко 

 



                                                                                    

                                                                                             

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 р                                                                     № 108 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул.  Гайова 

гр.  Підгурському І.В. 

 

          Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 20  гр. Підгурського І.В.,  який 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

увласність  для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ”, 

“Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Підгурському Ігору Васильовичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   площею  0,2500 га у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Гайова  за рахунок земель  попереднього землекористувача, 

померлого Підгурського Якова Мефодійовича, які були надані йому для ведення особистого 

селянського господарства    в межах населеного пункту в тому числі ріллі. 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

 

  

                    Міський голова                                                        В.С.Бойко 



                                                                                             

                                                                                     

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                     № 109 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул.  Бригадна, 33 

гр.  Онишків О.В. 

 

          Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 5  гр. Онишків О.В.,  яка просить 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 33, керуючись Земельним кодексом України, Законами 

України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний 

земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Онишків Ользі Василівні   на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки   площею  0,1000 га  для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 33  за рахунок 

земель  попереднього землекористувача,  померлого батька Фендича Василя Пилиповича , які 

були надані йому для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель   

та споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 33. 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

  

                   Міський голова                                                            В.С.Бойко 



                                                                                                              

                                                                                                  

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

                                               ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                                            № 110 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для  

ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Гайова   

гр.  Данилюку М.С. 

 

           Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гагаріна, 15  гр. Данилюка М.С., який просить 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ”, 

“Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Дати дозвіл гр. Данилюку Миколі Степановичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки   площею   0,1611   га   для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова   за рахунок земель попереднього 

землекористувача, гр. Данилюка Василя Миколайовича, які були надані йому для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова в межах населеного пункту в т.ч. 

ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В.  

 

 

  

                   Міський  голова                                                    В.С.Бойко 



 

  

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ПЕРША СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30 грудня 2015р         № 111 

 

Про затвердження звіту про наявність 

та розподіл земель по угіддях і 

землекористувачах в м. Почаїв  

 станом на 01.01.2016 року  

 

 

Розглянувши представлений звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і 

землекористувачах в м. Почаїв станом на 01.01.2016 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 

року № 15, сесія міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Затвердити звіт про наявність та розподіл земель по угіддях і землекористувачах в м. Почаїв 

станом на 01.01.2016 року :  

 

1. Сільськогосподарські підприємства (всього земель):   348,5986 

в т.ч. не державні с/г підприємства     64,1413 

державні с/г підприємства      191,4573 

міжгосподарські підприємства      93,0000 

 

2. Громадяни:         1224,0659 

в т.ч. селянські фермерські господарства     16,7700 

ділянки для ведення товарного с/г виробництва    502,4773 

- земельні частки (паї)      499,3900 

- не витребувані паї     3,0873 

особисті селянські господарства     287,0755 

ділянки для будівництва та обслуговування житлових   

будинків, господарських будівель і споруд    232,3715 

ділянки для садівництва      5,0785 

ділянки для гаражного будівництва    0,0100 

ділянки для городництва      113,0000 

ділянки для здійснення не с/г підприємницької діяльності  11,7831 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби   55,5000 

 

3. Заклади, установи, організації     73,8087 

 

4. Промислові та інші підприємства      20,0738 

 

5. Підприємства та організації транспорту та зв’язку  36,1536 



 

6. Частини, підприємства, організації, установи оборони  0,6700 

 

8. Лісогосподарські підприємства     562,0000 

 

12. Землі запасу та землі не надані у власність або постійне 

користування в межах населеного пункту    194,6294 

- землі запасу       24,6510 

- резервний фонд        29,3864 

- землі не надані у власність або постійне користування в межах населеного 

пункту       19,0868 

- землі загального користування     121,5052 

 

Всього земель, які входять до адміністративно-територіальних 

одиниць:          2460,0000 

 

 

 

 

 

Міський голова        В.С.Бойко 

 



                                                                                       

  
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня  2015 р                                                                         № 112 

 

  Про  затвердження  проекту 

  землеустрою щодо відведення  

  земельної  ділянки у власність шляхом  

  викупу для обслуговування нежитлових   

  приміщень в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18 

  ФО-П  Веберу П.В. 

 

        Розглянувши заяву ФО-П Вебера П.В., який просить затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу для обслуговування нежитлових 

приміщень в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18,  керуючись Земельним кодексом України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 

кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити ФО-П Веберу Петру Володимировичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2500 га у власність шляхом викупу для обслуговування нежитлових 

приміщень в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3252 землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики оборони та іншого призначення. 

 

2. Виготовити експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,2500 га для обслуговування 

нежитлових приміщень  в м. Почаїв,  вул. Фабрична, 18 

 

3.  Контроль за   виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, трансорту 

та зв’язку. 

  

 

                         

               Міський  голова                                                        В.С.Бойко 



                                                                                                                  

                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                        СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                     № 113 

 

 Про внесення змін в рішення сесії 

 Почаївської міської ради №2295 

 від 09.07.2015 року на ім’я 

 Савчук О.П. 

 

 

              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38, гр. Савчук О.П., яка 

просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 2295 від 09.07.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв, вул. Лосятинська на ім”я 

Савчук О.П.»  , керуючись Земельним кодексом України, Законами  України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”,  “Про державний земельний кадастр”,  сесія  

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в  рішення сесії Почаївської міської ради № 2295 від 09.07.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв, вул. Лосятинська на ім”я 

Савчук О.П.»  а саме:  пункт 2 даного рішення  викласти в слідуючій редакції : «Дати дозвіл гр. 

Савчук Ользі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0254 га у власність  для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Лосятинська  замість слів : « за рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування в 

межах населеного пункту , в тому числі землі комерційного призначення», читати : «за рахунок 

земель попереднього землекористувача, гр. Савчука Миколи Васильовича, які були надані йому  

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська в межах 

населеного пункту в тому числі ріллі». 

 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

              Міський голова                                                                   В.С. Бойко 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                         СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                            №  114 

 

 Про надання дозволу на розроблення 

 детального плану забудови  території 

 для будівництва групи гаражів 

 в м. Почаїв, вул. Гагаріна 

  

 

              Розглянувши клопотання  жителів  м. Почаїв проживаючих по   вул. Квіткова,  15,  які 

просять надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи 

гаражів в  м. Почаїв, вул. Гагаріна, 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 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території під будівництво групи 

індивідуальних гаражів  в м. Почаїв, вул. Гагаріна орієнтовною площею 0,0800 га  

 

2. Замовником розроблення  містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий 

комітет Почаївської міської ради. 

 

3.  Фінансування робіт із розроблення детального плану забудови території здійснюється за 

рахунок коштів власників земельних ділянок. 

 

4.  Контроль за   виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту та зв’язку. 

  

 

 

                  Міський  голова                                                       В.С.Бойко 



                                                                                                           

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

                                             ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                         №  115 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Чижу С.В. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Чайковського, 11 гр. Чижа С.В., який  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Чижу Сергію Васильовичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0782  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3298  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Чижу Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку   площею 0,0782 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                                    

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 року                                                               №  116 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв  гр. Козаковій А.С. 

  

  

          Розглянувши заяву жительки   м. Київ, вул. Чорновола, 27 гр. Козакової А.С., яка  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Козаковій Аллі Степанівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,1186  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3391  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Козаковій Аллі Степанівні у власність земельну ділянку   площею 0,1186 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                      Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                          

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                            № 117 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Симоненко В.С. 

 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 24  гр. Симоненко В.С., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв ,  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Симоненко Вячеславу Сергійовичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв  за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3282  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Симоненко Вячеславу Сергійовичу у власність земельну ділянку   площею 0,0785 

га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                          

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 30 грудня  2015 р                                                            №  118 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв  гр. Якимчук М.В. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Миру, 17  гр. Якимчук М.В., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв та передати дану ділянку безоплатно у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Якимчук Марії Василівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3276  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Якимчук Марії Василівні у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 

                 

 



                                                                                                    

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                            №  119 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Яблонській Г.Ф. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1  гр. Яблонської Г.ф., яка 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Яблонській Галині Федорівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3268  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Яблонській Галині Федорівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                        

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                            №  120 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Щіпській О.Т. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Тернопіль, вул. Чумацька, 10 гр. Щіпської О.Т., яка 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Щіпській Ользі Тимофіївні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0783  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3299  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Щіпській Ользі Тимофіївні у власність земельну ділянку   площею 0,0783 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 

 

 



                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30 грудня    2015 р                                                                №  121 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Шатківському Д.В. 

  

 

                    Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Радивилівська, 77 гр.  Шатківського    

Д.В., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку 

у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шатківському Дмитру Валерійовичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,1189  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3285  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Шатківському Дмитру Валерійовичу у власність земельну ділянку   площею 

0,1189 га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                 

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                    № 122 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Чикун М.П. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Ульріха, 68 гр. Чикун М.П., яка  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв та передати дану ділянку безоплатно у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Чикун Марії Петрівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3280  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Чикун Марії Петрівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко   



                                                                                                    

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                          №  123 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв  гр. Тлучкевич Г.П. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 58 гр. Тлучкевич Г.П.., яка  

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Тлучкевич Ганні Петрівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3277  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр.Тлучкевич Ганні Петрівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                               

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

 ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                           № 124 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул.  Кременецька 

 гр. Тивонюк В.І. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Винниченка, 30 гр. Тивонюк В.І., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Кременецька та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Тивонюк Валентині Іванівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,1045  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Кременецька за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3216  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Тивонюк Валентині Іванівні  у власність земельну ділянку   площею 0,1045 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Кременецька. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                             

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                          №  125 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Слободян З.М. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Гайова, 4 гр. Слободян З.М., яка  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Слободян Зіновії Михайлівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3283  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Слободян Зіновії Михайлівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                            

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                          № 126 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Сімора Т.В. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Миру, 19 гр. Сімори Т.В., яка  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сіморі Тетяні Василівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3261  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Сіморі Тетяні Василівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                      Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                   

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

                                             ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                          № 127 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Сиротюку І.Я. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Миру, 21 гр. Сиротюка І.Я., який  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сиротюку Івану Яковичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3265  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Сиротюку Івану Яковичу у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                    

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                          №  128 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Палій Р.О. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Перемоги, 23  гр. Палій Р.О., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Палій Риммі Олександрівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3301  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Палій Риммі Олександрівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 року                                                          №  130 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Мартинюк Є.І. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Вишнева, 2  гр. Мартинюк Є.І., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв ,  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мартинюк Євгенії Іванівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3262  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Мартинюк Євгенії Іванівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                                        

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                          №  129 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв  гр. Николиній Н.В. 

  

  

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Березина, 84  гр. Николиної Н.В., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Николиній Наталії Володимирівні  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3279  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Николиній Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку   площею 0,0784 

га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 року                                                          №  130 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Мартинюк Є.І. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Вишнева, 2  гр. Мартинюк Є.І., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв ,  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мартинюк Євгенії Іванівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3262  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Мартинюк Євгенії Іванівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                      

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня 2015 року                                                          №  131 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Мандзюк В.В. 

  

  

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Тиха, 10  гр. Мандзюка В.В., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мандзюку Василю Васильовичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3281  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Мандзюку Василю Васильовичу у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                      

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня 2015 року                                                          №  132 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Лотоцькій Л.О. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Миру, 24  гр. Лотоцької Л.О., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Лотоцькій Лідії Олександрівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3267  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Лотоцькій Лідії Олександрівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                              

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30     грудня      2015 року                                                          №  133 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Лесик А.В. 

  

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Радивилівська, 48 гр. Лесик А.В., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Лесик Аллі Вікторівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3263  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Лесик Аллі Вікторівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
                 

 



                                                                                                              

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30  грудня   2015 р                                                          № 134 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Левко П.О. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 29  гр. Левко П.О., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Левко Петру Омеляновичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3260  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Левко Петру Омеляновичу у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

               Міський   голова                                                               В.С.Бойко  
 



                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

                                               ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30  грудня    2015 року                                                          №  135 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Левицькій Н.Т. 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Тернопіль, вул. Березова, 14 гр. Левицької Н.Т., яка 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Левицькій Наталії Тимофіївні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3300  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Левицькій Наталії Тимофіївні у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                          

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 р                                                                         №  136 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Козак В.В. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Ульріха, 66 гр. Козака В.В., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Козак Василю Вікторовичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0843  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв  за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3273  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Козак Василю Вікторовичу у власність земельну ділянку   площею 0,0843га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня     2015 р                                                                    № 137 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Кошак А.Є. 

 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 11 гр. Кошак А.Є., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку безоплатно у 

власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кошак Анатолію Євгеновичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3270  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Кошак Анатолію Євгеновичу у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

            Міський   голова                                                            В.С.Бойко  



                                                                                                     

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                 № 138 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Кашубі М.Г. 

 

 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Гагаріна, 17 гр. Кашуби М.Г., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кашубі Марії Григорівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3284  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Кашубі Марії Григорівні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 
                 

 



                                                                                                                

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня 2015 р                                                           № 139 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Гробницькому П.П. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 31 гр. Гробницького П.П, який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гробницькому Павлу Петровичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3275  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Гробницькому Павлу Петровичу у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                          

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня  2015 р                                                            №  140 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Дудар О.Я. 

  

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 31 гр. Дудар О.Я., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Дудар Ользі Яківні  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  

ділянки  площею 0,0785  га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв за  

кадастровим  номером  6123410500:02:001:3271  землі   сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. .Дудар Ользі Яківні у власність земельну ділянку   площею 0,0785 га  для  ведення 

особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                             

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30   грудня   2015 р                                                                      № 141 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул.  Лосятинська 

 гр. Ахтанін Л.Б. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Суворова, 14 гр. Ахтанін Л.Б., 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 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ахтанін Людмилі Богданівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0123  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Лосятинська за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3253  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2.  Вилучити в гр. Ільчук Марії Юліанівни земельну ділянку площею 0,0123 га. 

 

3. Передати гр. Ахтанін Людмилі Богданівні  у власність земельну ділянку   площею 0,0123 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 рішення покласти на начальника відділу  міської ради 

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 

 

 



                                                                                                      

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30   грудня  2015 р                                                            № 142 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Гичці І.О. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Перемоги, 19 гр. Гички І.О., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гичці Ігору Олександровичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0786  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв  за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3272  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Гичці Ігору Олександровичу у власність земельну ділянку   площею 0,0786 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                            № 143 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Волянюк К.І. 

  

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 32 гр. Волянюк К.І., яка  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Волянюк Катерині Іванівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3269  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Волянюк Катерині Іванівні у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
                 

 



                                                                                                           

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                            № 144 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Василюк Н.Д. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Миру, 11 гр. Василюк Н.Д., яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Василюк Надії Дмитрівні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3266  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Василюк Надії Дмитрівні. у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                               

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня   2015 року                                                           №  145 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Бурштинович Я.С. 

  

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Ульріха, 64 гр. Бурштиновича Я.С., який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бурштиновичу Ярославу Сергійовичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,0958  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв  за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3278  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Бурштиновичу Ярославу Сергійовичу у власність земельну ділянку   площею 

0,0958 га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                 

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

                                             ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                            № 146 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв гр. Бай І.М. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Ульріха, 34 гр. Бай І.М., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв  та передати дану ділянку  у власність, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в 

Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бай Івану Михайловичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,0784  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3274  землі   сільськогосподарського  

призначення. 

 

2. Передати гр. Бай Івану Михайловичу у власність земельну ділянку   площею 0,0784 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                          

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня 2015 р                                                           № 147 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул.  Дачна гр. Галанець С.М. 

 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Дачна, 2 гр. Галанець С.М., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Дачна та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Галанець Сергію Мироновичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,1010  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Дачна за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3292  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Галанець Сергію Мироновичу у власність земельну ділянку   площею 0,1010 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Дачна. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
                 

 



                                                                                         

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                      №  148 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  

в м. Почаїв , вул.  Варшавська 

 гр. Онук В.С. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Варшавська, 54 гр. Онука В.С., який просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в м. Почаїв , вул. 

Варшавська та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України   “Про місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про 

державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Онуку Віктору Сергійовичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,1000  га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська за  кадастровим  номером  

6123410500:02:001:3255  землі   житлової та громадської забудови.. 

 

2. Вилучити в гр. Онука  Сергія Олексійовича земельну ділянку площею 0,1000 га. 

 

3. Передати гр. Онуку  Віктору Секргійовичу у власність земельну ділянку   площею 0,1000 га  

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в  м. 

Почаїв ,  вул. Варшавська.. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко 



                                                                                                                 

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня    2015 р                                                                         №  149 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул.  Злуки 

 гр. Клепач Ю.О. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Злуки, 51 гр. Клепач Ю.О., який  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних  ділянок для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Злуки  та передати дані ділянки 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Клепач Юрію Олексійовичу  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельних  ділянок  площею 0,0241  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Злуки за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3305  землі   

сільськогосподарського  призначення та 0,0428 га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Злуки за кадастровим номером 6123410500:02:001:3304 землі 

сільськогосподарського призначення.   

 

2. Передати гр. Клепач Юрію Олексійовичу у власність земельні ділянки   площею 0,0241 га та 

0,0428 га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Злуки. 

 

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                   

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30 грудня  2015 р                                                                    № 150 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул.  Кременецька 

 гр. Єробкіній Н.С. 

 

          Розглянувши заяву жительки   м. Почаїв, вул. Винниченка, 30 гр. Єробкіної Н.С., яка 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Кременецька та передати дану 

ділянку безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   

“Про місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Єробкіній Наталії Сергіївні  проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки  площею 0,1045  га для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Кременецька за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3217  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Єробкіній Наталії Сергіївні у власність земельну ділянку   площею 0,1045 га  для  

ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Кременецька. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  



                                                                                                         

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня 2015 р                                                            № 151 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул. Кременецька, 38-а  

 гр. Бондар Ф.В. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Кременецька, 38-а гр. Бондара Ф.В., який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Кременецька та передати дану 

ділянку безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   

“Про місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бондару Федору Володимировичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,3139  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв ,  вул. Кременецька за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3243  

землі   сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Бондару Федору Володимировичу  у власність земельну ділянку   площею 0,3139 

га  для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Кременецька. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                      

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від   30  грудня  2015 р                                                                       № 152 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

в м. Почаїв , вул. Гайова  гр. Барилко О.П. 

 

 

          Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв, вул. Злуки, 26 гр. Барилко О.П., який  просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в м. Почаїв , вул. Гайова та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Барилко Олександру Петровичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,2000  га для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Гайова за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3264  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Вилучити в гр. Барилко Тетяни Іванівни земельну ділянку площею 0,2000 га. 

 

3. Передати гр. Барилко Олександру Петровичу у власність земельну ділянку   площею 0,2000 га  

для  ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв ,  вул. Гайова. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                    
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                         СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від    30  грудня  2015 р                                                                               № 153 

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо  

 відведення по зміні цільового призначення власної  

 земельної ділянки із земель для ведення особистого  

 селянського господарства в землі для будівництва та  

 обслуговування житлового будинку, господарських  

 будівель і споруд в м. Почаїв, вул.  Варшавська 

 гр. Торченюку Р.Ф. 

 

 

                 Розглянувши заяву  жителя м. Тернопіль, вул. Слівенська , 15 гр. Торченюка Р.Ф., який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення по зміні 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. 

Варшавська, керуючись   Земельним   кодексом України,  Законами України “ Про місцеве  

самоврядування в Україні “, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, сесія   міської  ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Затвердити гр. Торченюку Руслану Федоровичу   проект  землеустрою щодо відведення по 

зміні цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,3500 га  за кадастровим 

номером  6123410500:02:001:2009    із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва  та  обслуговування   житлового   будинку,   господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська. 

 

2. Гр. Торченюку Руслану Федоровичу  зареєструвати речове право на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

 

                     Міський  голова                                                 В.С.Бойко 
 



                                                                                               

 
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

 ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня   2015 р                                                                            №  154 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва 

в м. Почаїв , вул.  Радивилівська 

 гр. Ільницькому С.Д. 

 

          Розглянувши заяву жителя   м. Почаїв, вул. Дорошенка, 27 гр. Ільницького С.Д., який 

просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної  ділянки для 

ведення індивідуального садівництва  в м. Почаїв , вул. Радивилівська та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись Земельним кодексом України, Законами України   “Про 

місцеве  самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ільницькому Степану Дмитровичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки  площею 0,1200  га для ведення індивідуального садівництва в м. 

Почаїв, вул. Радивилівська за  кадастровим  номером  6123410500:02:001:3307  землі   

сільськогосподарського  призначення. 

 

2. Передати гр. Ільницькому Степану Дмитровичу у власність земельну ділянку   площею 0,1200 

га  для  ведення індивідуального садівницва в  м. Почаїв ,  вул. Радивилівська. 

 

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

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

                    

                         Міський   голова                                                     В.С.Бойко  
 



                                                                                                                                  

                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                        СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від   30 грудня  2015 р                                                                    № 155 

 

 Про внесення змін в рішення сесії 

 Почаївської міської ради № 2404 

 від 03.09.2015 року на ім’я 

 Рудського С.Л. 

 

 

              Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 3-а, гр. Рудського С.Л., який  просить 

внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 2404 від 03.09.2015 року «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв, вул. Кременецька на ім”я 

Рудського С.Л.»  , керуючись Земельним кодексом України, Законами  України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”,  “Про державний земельний кадастр”,  сесія  

міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в  рішення сесії Почаївської міської ради № 2404 від 03.09.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв, вул. Кременецька  за 

рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування  в межах населеного пункту в 

тому числі  землі змішаного використання на ім”я Рудського С.Л.»  а саме:  пункт 2 даного 

рішення  викласти в слідуючій редакції : «Дати дозвіл гр. Рудському Сергію Лаврентійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га  для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька за рахунок земель 

попереднього землекористувача, померлого Харчуня Івана Леоновича, які були надані йому  для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька  в межах населеного 

пункту в тому числі ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

 

 

                   Міський голова                                                    В.С. Бойко  
 



                                                                                                                             

                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                        СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від  30  грудня  2015 р                                                                    №  156 

 

Про внесення змін в рішення сесії 

Почаївської міської ради 

№ 2343  від 03.09.2015 року на ім’я 

Стельмащук В.І. 

 

 

              Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Перемоги, 13, гр. Стельмащука В.І. який 

просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 2343 від 03.09.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв в урочищі «Сивулька» та 

замінити слова: «попереднього  землекористувача, померлої мами Стельмащук Ірини Прокопівни, 

які були надані їй в користуванняякі були надані їй в користування для ведення городництва в м. 

Почаїв в урочищі «Сивулька» в межах населеного пункту в т.ч. ріллі» на слова «не надані у 

власність або постійне користування в межах населеного пункту в т. ч. ріллі»,  керуючись 

Земельним кодексом України, Законами  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

землеустрій”,  “Про державний земельний кадастр”,  сесія  міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в  рішення сесії Почаївської міської ради № 2343 від 03.09.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв в урочищі «Сивулька» 

замінивши слова: «які були надані їй в користування для ведення городництва в м. Почаїв в 

урочищі «Сивулька» в  межах населеного пункту в т.ч. ріллі» на слова «не надані у власність або 

постійне користування в межах населеного пункту в т. ч. ріллі»,   

 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

 

                Міський голова                                                        В.С. Бойко  
 



                                                                                                                   

                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                        СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня   2015 р                                                                     № 157 

 

Про приєднання до земель, не наданих 

у власність чи постійне користування 

земельної ділянки, яка внесення змін в рішення сесії 

Почаївської міської ради 

№ 2343  від 03.09.2015 року на ім’я 

Щіпської О.Т. 

 

 

              Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Броварна, 23 гр. Щіпської О.Т., яка 

просить вилучити з користування земельну ділянку , яка була надана їй в користування для 

городництва м. Почаїв урочище «Сивулька,  керуючись Земельним кодексом України, Законами  

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”,  “Про державний земельний 

кадастр”,  сесія  міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Вилучити з користування  гр. Щіпської  Оксани Тимофіївни  земельну ділянку, яка була надана 

їй в користування для городництва в м. Почаїв урочище «Сивулька» в розмірі  0,0783 га  та 

приєднати до земель не наданих у власність чи постійне користування в межах  населеного 

пункту, в тому числі ріллі. 

 

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

 

                    Міський голова                                                        В.С. Бойко  



                                                                                                                          

                                              

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                        СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30  грудня  2015 р                                                                   №  158 

 

Про внесення змін в рішення сесії 

Почаївської міської ради 

№ 2343  від 03.09.2015 року на ім’я 

Щіпська О.Т. 

 

 

              Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Броварна, 23 гр. Щіпської О.Т., яка 

просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 2295 від 19.07.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м.Почаїв в урочищі «Сивулька» та 

замінити слова: «які були надані їй в користування для ведення городництва в м. Почаїв в 

урочищі «Сивулька» в межах населеного пункту в т.ч. ріллі» на слова «не надані у власність або 

постійне користування в межах населеного пункту в т. ч. ріллі»,  керуючись Земельним кодексом 

України, Законами  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”,  “Про 

державний земельний кадастр”,  сесія  міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в  рішення сесії Почаївської міської ради № 2348 від 03.09.2015 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Почаїв в урочищі «Сивулька» 

замінивши слова: «які були надані їй в користування для ведення городництва в м. Почаїв в 

урочищі «Сивулька» в межах населеного пункту в т.ч. ріллі» на слова «не надані у власність або 

постійне користування в межах населеного пункту в т. ч. ріллі»,   

 

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

Козачевську О.В. 

 

 

 

                            Міський голова                                                    В.С. Бойко 



                                                                                           

 
                                                                      УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ 

ПЕРША  СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                          №  159 

 

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 , 9 

гр.  Онищук Г.І 

 

 

       Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 24 гр.Онищук 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. Бригадна, 9,  керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про 

землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати дозвіл гр. Онищук Галині Іванівні 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, 9 . 

 

 

 

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

Козачевську О.В. 

  

  

 

 

 

               Міський голова                                                              В.С. Бойко  
 



                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                         СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ПЕРША   СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від  30 грудня  2015 р                                                            №  160 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  в м. Почаїв, вул. Кременецька, 54 

 гр.  Тивонюк О.Я. 

 

              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв   вул. Кременецька,  54  гр. Тивонюка О.Я.,  який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, 

вул. Кременецька, 54, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія міської ради 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Тивонюку Олегу Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки  площею  0,0643 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  за  кадастровим  номером     6123410500:02:001:3288  у 

м. Почаїв,   вул. Кременецька, 54   та  0,0357 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3287   у м. 

Почаїв, вул. Кременецька, 54  землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.  

 

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

 

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

Козачевську О.В.  

  

 

 

                  Міський  голова                                                       В.С.Бойко 
 

 


