
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року № а  4  в

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 29, 
гр. Замковській Ж.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Сонячна. 29, гр. Замковської Ж.П., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Сонячна , 29, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Замковській Жанні Панасівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Сонячна, 29.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^ня7^хіт^КтУрр, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сер< “

В И Р І Ш И Л А :

Міський голо В.С.Бойко

Олейнік М.Г



УКРАЇНА
.0.0  ЧАЇВ С Ь К А М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року №

Про надано« дозволу на. кш  отовленви 
технічної документації п  землеустрою 
щодо встановлений (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Старин Тараж, вул. Лесі Українки, 12, 
гр. Курай С,С,

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки. 1.2. гр. Курач Є.С., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 12, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
ГІочаївеької міської ради

В И І» І Ш Н Л А :

1. Надати дозвіл гр. Курач Євгенії Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Гараж, вул. Лесі Українки, 12.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
при ро д но го середо в и ща.

Олсйііік М.Г.



УКРАЇНА
її  О *1А ЇВСЬ & А М ІСЬКА РАДА 

СЬОМК СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

Від «28 » лютого 20І 8 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) д.;ш 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий 'Гараж вул. Лесі Українки, 
гр. Курач С.С,

Розглянувши заяву жительки с. Старий їараж вул. Лесі Українки. 12, гр. Курач Є.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж вул. Лесі Українки, керуючись 
ст. 12,79,1.07.: 18.120,12;.. 125,12.6 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України ''Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

В І! Р і III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Курач Євгенії Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,5982 га. 0,4796 га та 0,4313 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж вул. Лесі Українки.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Старий Тараж, вул. Резніка, 25, 
гр. Цьолці М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Резніка, 25, гр. Цьолки М.І., 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 с. Старий Тараж, 
вул. Резніка, 25, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Цьолці Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 25.

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

В И Р І Ш И Л А :

:льних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Олсйнік М.Г.



УКРАЇНА
ЛОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року л-. / / / ( 7

Про наданий дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в нату рі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Гараж, вул, Резніка, ІЗ, 
гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Паляниці В.О., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Резніка. 13, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ет. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій». Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р і Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Паляниці Володимиру Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 
13.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури. зе$#еїгьних відносин та охорони навколишнього 
п р и роди ого середо виша..

В.С. БойкоМіський голой sP

-)

Олсйпік М Г.



с і
УКРАЇНА

ІЮ ЧАЇВСЬК'А М ІСЬКА РАДА 
СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШ ЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлений) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Старий Гараж, вул. Вишнева, 39, 
тр. Кравець Я,В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Дорошенка, 31, гр. Кравець Я.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 в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 39, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,11,8,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 23 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. Кравець Ярославу Всеволодовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02,,001:0295 у с. 
Старий 'Гараж, вул. Вишнева, 39, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий 'Гараж, вул. Вишнева, 39.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення докласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваннжґ^^текч'УрЯк^медьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. 0..

<гГ о° х
7

Міський гол о»Яг В.С.Бойко

Олейпік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА ГАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАМНЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2058 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
{відновлення} меж земельної ДІЛЯНКИ В 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування жо м ового  6у шику, 
господарських, будівель і споруд 
в с. Старий Гараж, вул. Сонячна, 39

.«  Ш £

Розглянувши заяву жителя с. Старий Гараж, вул. Сонячна , гр. Білоруса М.П., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою шодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 39, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126, • 86 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр". Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївеької міської ради

В И Р І  Ш  И Л А  :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123488200:02:001 ’.0297 у с. Старий Гараж, вул. Сонячна, 39, землі 
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білорусу Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Гараж, вул. Сонячна, 39.

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

4. Контроль за виконанням даного рішеїідя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувакн%іархітектури/земельних відносин та охорони навколишнього

В. € ,  Б о й к о

природного середоюш 

М іс ь к и й  гол

0 .;іск«ік М.ї



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

С ЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

від «28» лютого 2018 року лі / Ш

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натур» (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Комарищ вул. Зарічна, 156.

Розглянувши заяву жителя е. Комарищ вул. Зарічна, 156, гр. Притули П.Д., 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 в с. Комарищ вул. Зарічна. 156, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79, і 07,118.120,121,125,126,1 86 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень'1, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И  Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки з натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123488200:03:001 '.0045 у с. Комарин, вул. Зарічна, 156, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Притулі Петру Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 356.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зем^ліних відносин та охорони навколишнього
п риродного середо В ^

V ' с.
с,гремел , /р;Ч /

Міський В.С.Пойко

ОлсГшік М.Г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛ ИК АО НЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

від «28» лютого 2018 року

Про затверджений -технічної документаці)' 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Старий "Гараж, вуд, Резніка, 27, 
гр. Ф арині Ф.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Фарини Ф.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 в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 27. та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І III И Л  А :

1. Затвердити гр. Фарині Федорі Михайлівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0301 у с. 
Старий Тараж, вул. Резніка, 27, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Федорі Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 27.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектурн^гемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середевйща-"с«сл,..

— ' х З .  >[/■<■ */ / т і  
II -Т у і

Міський голрВ£|| В.С.Бойко

Оіієііхік М.Г.



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКЛ М ІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року «Уа / / & $

Про затвердження технічно? документації 
в землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в є. Старий Іараж , вуд, Резніка, 
гр. Фарині Ф.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Фарини Ф.М. яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Резніка. керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125.126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 23 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. Фарині Федорі Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1448 та за кадастровим номером 6323488200:02:003:0303 та площею 0,3000 
та за кадастровим номером 6123488200:02:001:0302 для ведення особистого 
селянського .господарства у с. Старий Гараж, вул. Резніка, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Федорі Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами 0,1498 га та 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Гараж вул. Резніка.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуван^^^хітщ^йи/іемеііьних відносин та охорони навколишнього 
природного середодеДО« •

Ш  $
М І С Ь К И Й  Г 0 Л ( ) І & И .С.Бойко

О.іейшк М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМУ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМАМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського госнодарсз в а 
в с.Старнй Тараж, вул. Сонячна , 
гр. Замковській Ж.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул, Сонячна , 29, гр. Замковської Ж.Н., 
яка оросить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, вул. Сонячна, керуючись ст.12,79,107,118,120,121.125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону 
України "Про землеустрій сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Замковській Жанні Панасівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3269 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Сонячна , за 
рахунок земель попереднього землекористувача, померлої Замковської Галини 
Олексіївни, які були паданні їй в користування для ведення особистого селянського 
господарства в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський гол В.С.Бойко

Олсіінік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28 »лютого2018 року я» І Ш

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства 
в с, Старий 'Гараж, гр, Кравець Я.В,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Дорошенка, 39 гр. Кравець Я.В., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Гараж та передати дану 
ділянку у власність, керуючись ст. 12.79,107,118, і 20,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ет. 26 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні" , ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр"., "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.8160 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0296 в с. Старий Тараж для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Ярославу Всеволодовичу у власність земельну ділянку площею
0.8160 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього
п ри род н ого середо в и ша.

В .С . Б о й к о

О.ісйнік М.!



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28 » лютого 2018 року № / / /< ?

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м. Почаїв 
по вул. Шевченка, 15

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1.ст.186 Земельного кодексу У країни,п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України 
«Про землеустрій» ,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою 
ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївської 
міської ради

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. Шевченка, 15 
від 08.12.2017 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 
2,6351 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 15 для обслуговування будівель Почаївської 
загальноосвітньої школи, за рахунок земель загального користування, забудовані землі, в т.ч. 
громадського призначення.

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

В ИР І ШИЛА:

Міський голова? В.С.Бойко

Онук В. В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № Ш 9

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки в м. По чаїв 
по вул. Шевченка Т., 2

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст.186 Земельного кодексу У країни,п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України 
«Про землеустрій» ,Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою 
ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївської 
міської ради

В ИР І ШИЛА:

1. Затвердити акт комісійного обстеження земельної ділянки в м. Почаїв по вул. Шевченка Т., 2, 
від 08.12.2017 року.

2. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 
0,3041 га в м. Почаїв по вул. Шевченка Т., 2, для обслуговування нежитлової будівлі 
Почаївського міського будинку культури, за рахунок земель загального користування, 
забудовані землі, в т.ч. громадського призначення.

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

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № / І90
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, 46а, 
гр. Чабан Ж.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 48. гр. Чабан Ж.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. 
Березина ,46а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чабан Жанні Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 46а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серЖо-вйіда^^е^0 ^ ^

Щ " -
Т о

Міський голбвас В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № І/У  і

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. Козацька, 6, 
гр. Салейко Л.И.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Козацька, 6, гр. Салейко Л.Й., 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. 
Козацька, 6, керуючись ст. 12,79,107.118.120.121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

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. Козацька, 6.

2. Контроль за виконанням даного рішеннятюкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури/земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Салейко Лесі Йосипівні на виготовлення технічної документації із

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № 419$.

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, 38, 
гр. Голуб Г.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 38, гр. Голуб Г.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. 
Шкільна, 38, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Голуб Галині Феофанівні 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. Шкільна, 38.

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

В.С. Бойко

Онук В.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № (і У'З

Про затвердження акту обстеження 
меж земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, 
гр. Відуну М.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 22.12.2017 року про обстеження межі між земельною ділянкою для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Відуна М.В. в м. 
Почаїв по вул. Лісова, 13а, та суміжною земельною ділянкою гр. Скоропляс Г.М. в м. Почаїв, 
по вул. Лісова, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158
161, п. 12 Перехідних Положень Земельного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 22.12.2017 року по обстеженню межі між земельною ділянкою 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Відуна М.В. в м. Почаїв по вул. Лісова, 13а, та суміжною земельною 
ділянкою гр. Скоропляс Г.М. в м. Почаїв, по вул. Лісова. (Акт додається.)

2. Затвердити гр. Відуну Мирославу Васильовичу межу земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,0600 га в м. Почаїв по вул. Лісова, 13а, по існуючим межам згідно 
кадастрового плану земельної ділянки.

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

В И Р І Ш И Л А :

М ІС Ь К И Й  ГО^ОДОЕ В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № Ш

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, 
гр. Відуну М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лісова, 13а, гр. Відуна М.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. 
Лісова, 13а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Відуну Мирославу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 1 За.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури^ Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного с е р е А ^ ^ £ ..‘,'о'с 6 /г

Міський голі В.С. Бойко

Онук В В. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № 1(96

Про затвердження акту обстеження межі 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Лісова, 13а, гр. Відуну М.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 22.12.2017 року про обстеження межі між земельною ділянкою для ведення 
особистого селянського господарства гр. Відуна М.В. в м. Почаїв по вул. Лісова, 13а, та 
суміжною земельною ділянкою гр. Скоропляс Г.М. в м. Почаїв по вул. Лісова, керуючись 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних 
Положень Земельного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 22.12.2017 року по обстеженню межі між земельною ділянкою 
для ведення особистого селянського господарства гр. Відуна М.В. в м. Почаїв по вул. 
Лісова. 13а, та суміжною земельною ділянкою гр. Скоропляс Г.М. в м. Почаїв по вул. 
Лісова (акт додається).

2. Затвердити гр. Відуну Мирославу Васильовичу межу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 0,2455 га в м. Почаїв по вул. Лісова, 13а, по 
існуючим межам згідно кадастрового плану земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
поиоодного сеоедовиша.М І С л ^ \  ^

В И Р І ШИ Л А :

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «28» лютого 2018 року № /  /$

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Лісова, 13а, гр. Відуна М.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Відуну Мирославу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2455 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Лісова.

2. Контроль за виконанням даного рішення гщкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувавдя, архітектури, зрійельних відносин та охорони навколишнього 
природного середсйзища-^рсме*, 6

/ /  ,,У  <с&" ------

Міський голова. - В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року

Про затвердження акту обстеження 
меж земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 10, 
гр. Савчук С.А.

№ / / ? /

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 01.02.2018 року про обстеження межі між земельною ділянкою для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Савчук С.А. в м. 
Почаїв по вул. Шевченка, 10, та суміжною земельною ділянкою гр. Шнайдер М.О в м. 
Почаїв, по вул. Шевченка, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, 
ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень Земельного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 01.02.2018 року по обстеженню межі між земельною ділянкою 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Савчук Світлані Андріївні в м. Почаїв по вул. Шевченка, 10, та суміжною 
земельною ділянкою гр. Шнайдер М.О. в м. Почаїв, по вул. Шевченка. (Акт додається.)

2. Затвердити гр. Савчук Світлані Андріївні межу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 
га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 10, по існуючим межам згідно кадастрового плану 
земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення-покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,- ар^ектури/зем ельних відносин та охорони навколишнього 
природного серелрвцй&.рем

р і
Міський голова = В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № //У сР

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. Шевченка, 10, 
гр. Савчук С.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 10, гр. Савчук С.А., 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. 
Шевченка, 10, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Савчук Світлані Андріївні 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. Шевченка, 10.

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

В И Р І Ш И Л А :

природного середовищд. М І с

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № Н99
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, 26, 
гр. Кравчуну І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, 10, гр. Кравчуна І.Є., 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. 
Бригадна, 26, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Кравчуну Івану Євгеновичу 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, 26.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
мельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

М ІС Ь К И Й  ГОЛ(ІЕ& Е В.С. Бойко

Онук В.В. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № /ІОС
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, 10, гр. Чуху В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 10, гр. Чуха В.І., 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. Злуки, 
10, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія ГІочаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Чуху Василю Іллічу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0901 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 10.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Онук В В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № /</ 0 /

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. Лісова, 56, гр. Бекеші П.І. 
та Бекеші О.К. у спільну сумісну власність.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Лісова, 56, гр. Бекеші П.І. та Бекеші О.К., 
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. 
Лісова, 56, у спільну сумісну власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бекеші Павлу Ігнатовичу та Бекеші Олександрі Кирилівні 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. Лісова, 56, у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію зу
питань містобудуванню архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовШйа1>°^.-*рєМег

:/( - -

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 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. Фабрична, 20, гр. Галяс Г.С.

№ < №

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 20, гр. Галяс Г.С., 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. 
Фабрична, 20, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Галяс Ганні Степанівні 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. Фабрична, 20.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земелнйих відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко

2

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № /§ 0 3

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. Південна, 4, 
гр. Сірик С.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Південна, 4, гр. Сірик С.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. 
Південна, 4, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сірик 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. Південна, 4.

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

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року № / /  С ^

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Південна, гр. Сірик С.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Південна, 4, гр. Сірик С.Ф., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Південна, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сірик Світлані Федорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0216 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв вул. Південна.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зеї^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,^-*\рєме^С

Міський голова В.С.Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 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. Марка Вовчка, 35, 
гр. Любі Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 35, гр. Люби 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. 
Марка Вовчка, 35, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Любі Галині Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0638 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 35.

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 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. Дорошенка, 7, гр. Коцюбі Л.Н., 
Коцюбі О.М. та Корчинському І.Л. 
у спільну сумісну власність.

№ ! №

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Дорошенка, 7. гр. Коцюби Л.Н. та Коцюби
О.М., і жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька. 32, гр. Корчинського І.Л., 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. 
Дорошенка, 7, у спільну сумісну власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Коцюбі Любові Никанорівні, Коцюбі Олегу Миколайовичу та 
Корчинському Іоану Любомировичу 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. Дорошенка, 7, у спільну сумісну 
власність.

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

гльних відносин та охорони навколишнього

Міський голова^ В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 52, 
гр. Загородній Л.К. та Кравець Ю.І. 
у спільну сумісну власність.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Зелена, 52, гр. Загородної Л.К. та Кравець 
Ю.І., 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 с. Затишшя, вул. 
Зелена, 52, у спільну сумісну власність керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний 
земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Загородній Людмилі Корніївні та Кравець Юлії 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 52, у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішеннялюкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектори, збмельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовищ а^ ̂ рем.

і; Т , з-
Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року ПРОЕКТ №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки в м. Почаїв 
по вул. Промислова, §

Розглянувши клопотання ТОВ «Пластик-М» про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3078 площею 9,2 га в м. Почаїв по вул. Промислова, 5, 
керуючись ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл ТОВ «Пластик-М» на поділ земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3078 площею 9,2 га в м. Почаїв по вул. Промислова, 5 (цільове 
призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 
з виокремленням на 10 (десять) окремих земельних ділянок, а саме: площею 0,0719 
га, площею 0,1671 га, площею 0.0168 га, площею 0,4107 га, площею 0,3359 га, 
площею 0,2690 га, площею 0.0569 га, площею 0,2212 га, площею 5,2991 га та площею 
2,3514 га.

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

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № № 68

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. Шкільна, 31, 
гр. Гусарук Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 31, гр. Гусарук Л.К, 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 в м. Почаїв, вул. Шкільна, 31, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118Л20,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія ГІочаївської міської ради

1. Затвердити гр. Гусарук Любові Константинівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0826 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3 863 у м. 
Почаїв, вул. Шкільна, 31, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Гусарук Любові Константинівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0826 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 31.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Ч іО* 6
Міський голова!

С 'с
В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № ІІ& 9

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. Тиха, 1, гр. Іщук Л.М. 
та гр. Вихованець І.Р.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Галицька, 17, гр. Іщук Л.М та гр. 
Вихованець І.Р., 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. 
Тиха, 1, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні’’, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Іщук Ларисі Михайлівні та гр. Вихованець Іванні Русланівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1601 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0536 у м. Почаїв, вул. Тиха, 1, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Іщук Ларисі Михайлівні та гр. Вихованець Іванні Русланівні безоплатно 
у власність земельну ділянку площею 0,1601 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 1.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. т'  ' ласти на постійну депутатську комісію з
іих відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № 7 ' Ц

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. Дорошенка, 16, 
гр. Колісник О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Дорошенка. 16, гр. Колісник О.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 в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Колісник Оксані 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 6123410500:02:001:3837 у м. 
Почаїв, вул. Дорошенка, 16, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Колісник Оксані Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 16.

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

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № / / / /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 36, 
гр. Митрозі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 36, гр. Митроги 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 в м. Почаїв, вул. Юридика, 36, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Митрозі Володимиру Івановичу 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 6123410500:02:001:3833 у м. 
Почаїв, вул. Юридика, 36, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Митрозі Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 36.

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

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

'  о /
Міський голова: § | В.С. Бойко

Онук В В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № т
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. Юридика, 
гр. Митрозі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 36, гр. Митроги В.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Митрозі Володимиру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3838 у м. 
Почаїв, вул. Юридика, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Митрозі Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Юридика.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № ' ^

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а, 
гр. Зінькевичу Я.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 13, гр. Зінькевича Я.П, 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 в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні’’, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Зінькевичу Ярославу Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0729 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3835 у м. 
Почаїв, вул. Галицька, 13а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Зінькевичу Ярославу Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0729 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 13а.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, зе\юз!ьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.^ ̂  '-6, /

/А5> °°

Міський голова В.С. Бойко

Онук В В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № ' ^ '

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36, 
гр. Андрущенко Л.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська. 36, гр. Андрущенко Л.Б., 
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 в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 36, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Андрущенко Ларисі Богданівні 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 6123410500:02:001:3798 у м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, 36, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Андрущенко Ларисі Богданівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 36.

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

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

Міський голова

/7 л °  '<А

Щ  

*  І' ( В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року № 'у ^

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. Тиха, 13, 
гр. Якимчуку С.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха, 13, гр. Якимчука С.П., 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 в м. Почаїв, вул. Тиха, 13, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Якимчуку Сергію Павловичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0687 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3836 у м. 
Почаїв, вул. Тиха, 13, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Якимчуку Сергію Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0687 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 13.

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

Онук В.в



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 46а, 
гр. Гладуну І.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 46. гр. Гладуна І.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 в м. Почаїв, вул. Фабрична, 46а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118.120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ‘'Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гладуну Ігорю Олександровичу 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 6123410500:02:001:3792 у м. 
Почаїв, вул. Фабрична, 46а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гладуну Ігорю Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 46а.

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

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28» лютого 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а, 
гр. Кравчук С.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а, гр. Кравчук С.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 в м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кравчук Світлані 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 6123410500:02:001:3830 у м. 
Почаїв, вул. Сонячна, 11а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кравчук Світлані Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 11а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № / / / c f

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. Грушевського, 
гр. Купецькій В.О.

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

1. Затвердити гр. Купецькій Валентині Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0501 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3842 у м. 
Почаїв, вул. Грушевського, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Купецькій Валентині Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0501 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Грушевського.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № 4$■/!!/

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. Спортивна, 2/1, гр. Яцків І.М., 
гр. Яцків І.Я. та гр. Юрковець О.І.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, гр. Яцків І.М., гр. Яцків
І.Я. та жительки сел. Гостомель, вул. Проскурівська, 18, гр. Юрковець О.І., 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. Спортивна, 2/1, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність гр. Яцків , керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою гр. Яцків Ігорю Михайловичу, гр. 
Яцків Ірині Яремівні та гр. Юрковець Ользі Ігорівні щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0274 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3834 у м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Яцків Ігорю Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0274 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 2/1.

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

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

т І Е ^ ІМіський голова , В.С. Бойко
І\ г \ . 1

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28» лютого 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Юридика, 38, 
гр. Кравець Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 38, гр. Кравець Г.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 в м. Почаїв, вул. Юридика, 38, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кравець Георгію Миколайовичу 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 6123410500:02:001:3847 у 
м. Почаїв, вул. Юридика, 38, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Георгію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Юридика, 38.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський /голова В.С. Бойко

Онук В.В



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

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. Юридика, 
гр. Кравець Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 38, гр. Кравець Г.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кравець Георгію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1057 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3846 у м. 
Почаїв, вул. Юридика, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравець Георгію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1057 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Юридика.

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

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

Міський голова В.С. Бойко
/)

Онук В . В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Миру, 14, гр. Семащук М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лесі Українки, 4. гр. Семащук М.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 в м. Почаїв, вул. Миру, 14, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Семащук Марії Володимирівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3713 у м. 
Почаїв, вул. Миру, 14, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Семащук Марії Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Миру, 14.

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

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

В.С. БойкоМіський голова

Онук В В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № /А «

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, 35, гр. Галаган Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 35, гр. Галаган Г.І., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 35, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Галаган Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0765 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3850 у м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 35, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Галаган Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0765 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 35.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В. і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Медиків, 1, 
гр. Галагану М.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Фабрична, 35, гр. Галагана М.С., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Медиків, 1, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118.120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Галагану Михайлу Семеновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для індивідуального садівництва за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3860 у м. Почаїв, вул. Медиків, 1, землі житлової та громадської 
забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Галагану Михайлу Семеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Медиків, 1.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення пркласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зєіу̂ л ь н и х  відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № ш г

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. С.Крушельницької, 21, гр. Бойко М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 21, гр. Бойко М.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 в м. Почаїв, вул. 
С.Крушельницької, 21, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118.120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні'’, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойко Марії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3862 у м. Почаїв, вул. 
С.Крушельницької, 21, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бойко Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. С.Крушельницької, 21.

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

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

Г
Міський голова В.С. Бойко

Онук В. В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № 7(7о/і

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 42, гр. Мартинюк К.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Мартинюк К.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 в м. Почаїв, Бригадна, 42, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "‘Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мартинюк Ксенії Павлівні 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 6123410500:02:001:3861 у м. 
Почаїв, Бригадна, 14, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Мартинюк Ксенії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 42.

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

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № Ш ї

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. Волинська, 16, гр. Волошину І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 16, гр. Волошина І.С., 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 в м. Почаїв, вул. Волинська, 16, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ‘‘Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Волошину Івану Степановичу 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 6123410500:02:001:3866 у м. 
Почаїв, вул. Волинська, 16, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Волошину Івану Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 16.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. - даного рішеннядтбкласти на постійну депутатську комісію з 
д щ ^ 'ш & ітектури , земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

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. Волинська, 
гр. Волошину І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 16, гр. Волошина І.С., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Волошину Івану Степановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0822 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3865 у м. Почаїв, вул. 
Волинська, для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Волошину Івану Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0822 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Волинська.

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

Онук В. В



шш
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 23, гр. Гонтаруку Д.И.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 23, гр. Гонтарука Д.Й., 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 в м. Почаїв, вул. Галицька, 23, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3855 у м. 
Почаїв, Галицька, 23, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 23.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

о рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
ктурИуЗемельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № /$ 3 0

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. Ясна, 27, гр. Підгурському А.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ясна, 27, гр. Підгурського А.Я., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 27, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Підгурському Анатолію Яковичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3853 у м. 
Почаїв, Ясна, 27, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Підгурському Анатолію Яковичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 27.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного ріше класти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

природного сере
 ̂ Крем

питань містобуд .ггектури, .них відносин та охорони навколишнього

Міський г В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № Ш

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. Винниченка, 11, 
гр. Музиці Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Винниченка, 11, гр. Музики Г.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 в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Музиці Ганні Микитівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3854 у м. Почаїв, вул. 
Винниченка, 11, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Музиці Ганні Микитівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 11.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

:-^хітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, 
гр. Кравчуну І.Є.

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кравчуну Івану Евгеновичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4700 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлого Кравчуна Евгена Анрійовича, які 
були наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань м іст(^уз|уванін^^0сітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного^І^едбЩіїа, А  У

V * '/С — ^
Міський^ голова | В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «28»  лютого 2018 року № М З З

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Загородній Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Зелена, 52, гр. Загородної Л.К., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Загородній Людмилі Корніївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5100 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлої Королюк Марії Павлівни, які були 
наданні їй в користування для ведення особистого селянського господарства в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

, архітектури^ земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Варшавська, 
гр. Коцюбі М.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, ЗО, гр. Коцюби М. Л., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2270 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, за 
рахунок земель попереднього землекористувача, померлої Коцюби Ксенії Іванівни, 
які були наданні їй в користування для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виї ’ "покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобу/ ельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

природного сер*

Міський гого В.С. Бойко

Онук В. В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Шевчук О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Шпиколоси, гр. Шевчук О.В., яка просить затвердити 
проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна та передати дану ділянку у 
власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шевчук Ользі Володимирівні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1500 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3840 в м. Почаїв вул. Бригадна для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шевчук Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку площею 
0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Бригадна.

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

Контроль за виконанням даного рішеннядтокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містоб^щьейшіаї^хітектури^зймельних відносин та охорони навколишнього 
природного се£$дф£*щА?/Р> /п

В.С. Бойко

4

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Гладуну І.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 46, гр. Гладуна І.О., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична та передати 
дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

№

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гладуну Ігорю Олександровичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2774 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3843 в м. Почаїв, вул. Фабрична, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гладуну Ігорю Олександровичу у власність земельну ділянку площею 
0,2774 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Фабрична.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

ітектури

Онук В. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № У З З З

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. О.Шатківського, 
гр. Барановській А.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. О.Шатківського, 10А, гр. Барановської 
А.І., яка просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. О.Шатківського, 
та передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні 
”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Барановській Аллі Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1800 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3845 в м. Почаїв, вул. О.Шатківського, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Барановській Аллі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,1800 
га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
О.Шатківського.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення лїбкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуд^ай^Г^р^і^&}^ури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серйийгйща.- е« '
питань міс

Міський В.С. Бойко

Онук В В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель та 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 затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
м. Почаїв, вул. Бригадна, 33, та передати дану ділянку у власність, Керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Онишків Ользі Василівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3849 в м. Почаїв, вул. Бригадна, 33, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Онишків Ользі Василівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд , в межах населеного пункту в м. Почаїв, вул. Бригадна, 33.

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

Контроль за виконанням даного рішенняшокласти на постійну депутатську комісію з 
питань м іс т о б ^ у ^ ^ ^ К - 
п р и р о д н о г 6 ^ о в щ ц а ; 4

V' \  **!

ітектури, земельних відносин та охорони навколишнього
X / _

Міський - Xч л В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 »лютого 2018 року № _ / /9 9

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Соколовській О.Ю.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 84, гр. Соколовської О.Ю., 
яка просить затвердити проект із 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 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні 
”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Соколовській Ользі Юріївні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0728 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3848 в м. Почаїв, вул. Кременецька, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Соколовській Ользі Юріївні у власність земельну ділянку площею 
0,0728 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Кременецька.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішеннЯ/Покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

оіокіїтс

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № Ц&о
Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 
і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Кудляку В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 3, гр. Кудляка В.О., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Кудляку Віталію Олексійовичу на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,2027 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3823 щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

раду.

ого рішення тгбКласти на постійну комісію з питань 
цу земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року № U У/

Про затвердження 
експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки 
у власність гр. Токару Т.С. та 
гр. Токар Л.С. в м. Почаїв, вул.
Фабрична, 18к.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Озерна, 40, гр. Токара Т.С. та гр. Токар Л.С., 
які просять затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та продати у 
власність дану ділянку в м. Почаїв вул. Фабрична, 18к, керуючись Конституцією України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 12,116,127,201 Земельного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення Почаївської міської ради 5 сесії 
VII скликання № 320 від 12 квітня 2016 року звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1300 м2, що 
відводиться у власність шляхом викупу гр. Токару Тарасу Степановичу та гр. 
Токар Ларисі Сергіївні, для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв вул. 
Фабрична, 18к.

2. Продати у власність гр. Токару Тарасу Степановичу та гр. Токар Ларисі Сергіївні 
земельну ділянку площею 0,1300 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3497, яка розташована в межах населеного пункту в м. Почаїв 
вул. Фабрична, 18к, згідно експертної грошової оцінки в сумі 58180,00 грн.

3. Гр. Токару Тарасу Степановичу та гр. Токар Ларисі Сергіївні здійснити 
перерахування вищевказаної суми коштів до міського бюджету одноразово без 
розстрочення платежу в місячний строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір купівлі 
-  продажу земельної ділянки в м. Почаїв. вул. Фабрична, 18к, на вище 
зазначених умовах.

•  • , ' V*%**v

В И Р І Ш И Л А :

Онук В.В
В.С. Бойко



І
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року

Про внесення змін в рішення 15 сесії 
Почаївської міської ради 
№ 619 від 02Л2.2016 року

Керуючись ст. 158, 159 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», в зв'язку із перебуванням спеціаліста земельного 
відділу Капрічук О.М. у декретній відпустці, враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин та охорони природного навколишнього 
середовища, сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в п. 2 рішення 15 сесії Почаївської міської ради № 619 від 02.12.2016 
року «Про затвердження персонального складу Погоджувальної комісії з питань 
земельних відносин» та призначити секретарем Погоджувальної комісії з питань 
земельних відносин Онук Вікторію Віталіївну на період декретної відпустки 
Капрічук О.М.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 28 » лютого 2018 року №

Про внесення змін в рішення № 980 
25 сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради 
від 12Л0.2017 р. гр. Костюк М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 43, гр. Костюк Марії 
Василівни, яка просить внести зміни в рішення № 980, 25 сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради від 12.10.2017 року «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 43,» змінивши номер 
земельної ділянки , керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр", сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в пункт 1 рішення сесії Почаївської міської ради № 980 від 12.10.2017 
року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 43, гр. 
Костюк М.В.»,змінивши номер земельної ділянки із 43 на номер 43/1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

В И Р І Ш И Л А :

земельних відносин та охорони

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «28 »лютого 2018 року

Про ініціювання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність 
Почаївській територіальній громаді

Відповідно до ст. ст. 12, 117 Земельного кодексу України, Законів України «Про 
землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
земельних відносин, екології та навколишнього середовища, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І ШИ Л А :

1. Ініціювати передачу земельних ділянок державної власності 
сільськогосподарського призначення площею 493,4138 га, розташованих у 
межах території Почаївської об’єднаної територіальної громади, у комунальну 
власність Почаївської міської ради.

2. Доручити міському голові звернутися до Головного управління
Держгеокадастру про передачу земельних ділянок площею 493,4138 га, 
зазначених в п.1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного ртіення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування; архітектури, земельних відносин та охорони 
н ав ко л и щ щ ^ т ш ^ й ^ ц н  оір-е^еі|р^и ща.

Міськийг' лгдглова В.С. Бойко

Онук В.В.

і


