
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
о /.

Від 12 квітня 2016 року № ОУ”

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 13 гр. Малкуш Д.Є.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 13 гр. Малкуш 
Д.Є., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 13 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

ВИР ШІ И Л А :

1. Затвердити гр. Малкуш Діані Євгенїївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0334 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:2998 у м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 13 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Малкуш Діані Євгеніївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0334 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 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 голову В.С. Бойко
І* '

Козачевська О.В.(
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Ульріха, 24-г гр. Сіморі М.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Ульріха, 24-г гр. Сімори М.Г., 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, 24-г та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Марії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3337 у м. Почаїв, вул. Ульріха, 
24-г землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр.Сіморі Марії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Ульріха, 24-г .

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

Козачевська О.В.(-
Новаковська І.Ю.

V/
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Від 12 квітня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Ульріха, 24 гр. Сіморі Л.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ульріха, 24 гр. Сімори Л.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. 
Ульріха, 24 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Леоніду Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3339 у м. Почаїв, вул. Ульріха, 
24 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Леоніду Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0352 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ульріха, 24.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
Козачевську О.В.

на начальника відділу міської ради

Міський голова ]
1

Козачевська О.В(
Новаковська І.Ю.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року № £  0 ^

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 11-а гр. Левандовській Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сонячна, 23 гр. Левандовської 
Л.С., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 11-а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст..25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И - Р І ШИ Л А :

1. Затвердити гр. Левандовській Лілії Сулейманівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0186 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3341 у м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, 11-а землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Левандовській Лілії Сулейманівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0186 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 11-а.

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

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

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О .В .(
Новаковська І.Ю.

(У



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 58-а гр. Савчук О.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 58-а гр. Савчук
О.Б., 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 L споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 58-а, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

№о

1. Надати дозвіл гр. Савчук Ользі Борисівні 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 та 
споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 58-а .

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

Міський голова 7 В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № З  0 $

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по зміні її 
цільового призначення для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 24 
гр. Ставилі К.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 24 гр. Ставили 
К.Г., яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по зміні її цільового призначення для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул.. Кременецька, 24 , керуючись ст. 
12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ставилі Катерині Георгіївні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0742 га по зміні її 
цільового призначення для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька, 24 за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2099 землі сільськогосподарського призначення.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу міської ради Козачевську О.В, ~

Міський голова

Козачевська О .В .£
Новаковська І.Ю. {

В.С. Бойко
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Від 12 квітня 2016 року № 3 1 0

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Ясна, 3 гр. Яковишину О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ясна, 3 гр. Яковишина О.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. 
Ясна, 3 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Яковишину Олександру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3334 у м. 
Почаїв, вул. Ясна, 3 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Яковишину Олександру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 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.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова/с В.С. Бойко
1

Козачевська О.В. (
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв , вул. Заньковецької, З 
гр. Тиванюку Ю.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Заньковецької, 3 гр. Тиванюка Ю.А., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв , вул. Заньковецької, 3 та передати дану ділянку у власність, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр",Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Тиванюку Юрію Аксентійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0816 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 3 за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3495 землі житлової та громадської забудови.

2. Передати гр.Тиванюку Юрію Аксентійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0816 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв , вул. Заньковецької, 3.

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

Козачевська О. В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення• •• ••• • технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в оренду
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 гр. Притулі С.А.

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

1. Дати дозвіл гр. Притулі Сергію Андрійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 110 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника

В И Р І Ш И Л А :

.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 ківтня 2016 року № з / з

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в оренду 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 51 гр. Притулі С.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, ПО гр. Притули С.А., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 51 в оренду терміном на 5-ть років, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, ст. 21 Закону україни “Про державний земельний кадастр”, сесія 
Почаївської міської ради *

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Притулі Сергію Андрійовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 51 в оренду терміном на 
5 (п’ять) років .

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № З М

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

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

1. Дати дозвіл гр. Притулі Сергію Андріііовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,2452 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька за рахунок земель попереднього землекористувача, померлої 
Притули Марії Матвіївни, які були надані їй в користування для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Старотаразька в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

/
В.С. Бойко

Козачевська О.В. (-
Новаковська І.Ю. 1



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

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

№

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 84 гр. 
Двигайло І.С., яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

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

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

Міський голова В.С.Бойко

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 3 /6

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 37 гр. Івлєвій М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 37 гр. Івлєвої 
М.О., яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 37, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Івлєвій Марфі Онисимівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, 37.

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

/
Міський голова ^  В.С.Бойко

Козачевська О.В.^ - г ^ - 7
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна та 
вул. Вишнева гр. Івлєвій М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 37 гр. Івлєвої М.О., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна та вул. Вишнева, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про землеустрій”, ст.21 
Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Івлєвій Марфі Онисимівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,2369 га і 0,1182 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна та 0,2508 га для ведення особистого селянського 
гогсподарства в м. Почаїв, вул. Вишнева

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 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв гр. Щіпській О.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул.Броварна, 23 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 ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.253акону України 
"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Щіпській Оксані Тимофіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0781 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв за кадастровим номером 6123410500:02:001:3398 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Щіпській Оксані Тимофіївні у власність земельну ділянку площею 0,0781 
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.

ґ

В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 3/5*

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. Злуки, 36 гр. Семесюк Л.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 36 гр. Семесюк Л.Ф., 
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. Злуки, 36 
керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Семесюк Любові Федорівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Злуки, 36 .

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

Міський голова г
у В.С. Бойко

Козачевська О.В.£
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 32(7

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом 
викупу для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18 гр. Токару Т.С. 
гр. Токар Л.С.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Озерна,40 гр. Токара Т.С. та 
гр. Токар Л.С., які просять затвердити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у спільну сумісну власність шляхом викупу для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 
керуючись ст. 12, 79, 107, 1148, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Токару Тарасу Степановичу та гр. Токар Ларисі 
Сср.іївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
о, 1300 га у спільну сумісну власність шляхом викупу для будівництва 
ічттит,;дуального гаража в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18 за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3497 землі житлової та громадської забудови.

2. Виготовити експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,1200 га для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 18

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань містобудування,, -будтмиф'ваг земельних відносин та охорони 
навколишнього природного- серетгьзщщ.

І * _ / І----> і V
Міський голова '/ В.С. Бойко

Козачевська О.В^
Новаковська І.Ю.

а



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо • _ • •• • відведення у власність земельної ДІЛЯНКИ для
ведення особистого селянського господарства
в м. Почаїв, вул. Кременецька гр. Рудському С.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 3-а гр. Рудського 
С.Л., 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 у 
власність, керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити гр. Рудському Сергію Лаврентійовичу проект 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Кременецька за кадастровим номером 6123410500:02:001:3498 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Рудському Сергію Лаврентійовичу у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 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 Козачевеь^у О Ж

і °Міський голова^ В.С. Бойко

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Б.Хмельницького, 1 гр. Колеснику В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 1 гр. Колесника 
В.М., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. 
Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 1 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Колеснику Віктору Михайловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3494 у м. Почаїв, вул. 
Б.Хмельницького, 1 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Колеснику Віктору Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 1 .

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

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

V

/*
В.С. Бойко

Козачевська О.В. (

Новаковська І.Ю. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № 3 ^ 5

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, 
вул. Галицька гр. Демчук В.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Демчук 
В.І., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 79, 107, 
118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний 
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Демчук Валентині Іллічні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1013 га для ведення особистого селянського 
господарства за кадастровим номером 6123410500:02:001:3501 в м. Почаїв, 
вул. Галицька, землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Демчук Валентині Іллічні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1013 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Галицька

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

4. Контроль за ви ішення покласти на начальника
• • • •• т/>

В И Р І Ш И Л А :

відділу міської ради Коз

Міський голова В.С.Бойко

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 20 гр. Демчук В.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20 гр. Демчук 
В.І., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд м. Почаїв, вул. Галицька, 20 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Демчук Валентині Іллічні 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 6123410500:02:001:3500 у м. Почаїв, вул. Галицька, 20 землі 
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Демчук Валентині Іллічні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 20.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голові В.С. Бойко

Козачевська О.В.^ 
Новаковська І.Ю."



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П”ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 12 квітня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 28 гр. Цокало Н.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 28 гр. Цокало 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. 
Бригадна, 28 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. Цокало Надії Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3235 у м. Почаїв, вул. Бригадна, 
28 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Цокало Надії Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 28 .

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

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

В.С. Бойко

Козачевська О.В. С .

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Білоусу Б.Г.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 36 гр. Білоуса Б.Г., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя , вул. Зелена та передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 
12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Білоусу Борису Григоровичу проект землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3573 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3499 землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Білоусу Борису Григоровичу у власність земельну 
ділянку площею 0,3573 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена.

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

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

/ л  ̂  .  й У  . І в л  / ^ Т л  Л

і
Міський голова

Козачевська О.В.(;
Новаковська І.Ю .,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року

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

№ 327

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 17 гр. 
Вихованець І.Р., яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, керуючись ст. 
12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вихованець Іванні Русланівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,1452 га 
у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Гайова за рахунок земель попереднього землекористувача, гр. Пуренко 
Михайла Андрійовича, які були надані йому в користування для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова

Козачевська О.В. _
Новаковська І.Ю.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № З Я

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, 22 
гр. Вейко А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22 гр. Вейко 
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, 
22, керуючись ст.12, 79, 107, 118, 120, 121, 125, 126, 186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 
державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Вейко Андрію Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 22 .

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.(
Новаковська І.Ю.

СУ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2016 року № _ 3 2 3

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Старотаразька гр. Вейко А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22 гр. Вейко 
А.М., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, керуючись ст. 12, 
79, 107, 118, 120, 121, .125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вейко Андрію Миколайовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1824 га у 
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька за рахунок земель попереднього землекористувача, померлої 
Онищук Надії Микитівни, які були надані їй в користування для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.


