
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1763

Про надання дозволу на виготовлення 
легального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0458 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Квіткова, гр. Струкалу С.К.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 41, гр. Струкала С.К., який 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, керуючись Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 
«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу на виготовлення детального 
плану території власної земельної ділянки площею 0,0458 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:2889 в м. Почаїв, вул. Квіткова, з метою зміни її 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території — Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території
- гр. Струкала Сергія Костянтиновича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану території для 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».



4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, 
вказану в п. 1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1764

Про скасування рішення №1549 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. 
та надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Вараниці І.М.

Розглянувши заяву жительки м. Хмельницький, вул. П.Мирного, буд. 26/2, кв.64, 
гр. Вараниці І.М., за вх. № 133 від 15.02.2019 р., керуючись п.а ч.І от. 12, ст.79-1, ч.І 
ст. 116, ст.121 Земельного кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 1549 від 19.10.2018р. тридцять четвертої сесії 
Почаївської міської ради.

2. Надати дозвіл гр. Вараниці Ірині Миколаївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для 
для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, за рахунок 
земель громадського призначення, не наданих у власність чи постійне 
користування в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



від « 01 » березня 2019 року № 1765

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про скасування рішення №1547 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. 
та падання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Куш ель ник В. А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 61, гр. Кушельник В.А., за 
вх. № 132 від 15.02.2019 р., керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79-1, ч.І ст.116, ст.121 Земельного 
кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 1547 від 19.10.2018р. тридцять четвертої сесії 
Почаївської міської ради.

2. Надати дозвіл гр. Кушельник Валентині Анатоліївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для 
для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, за рахунок 
земель громадського призначення, не наданих у власність чи постійне 
користування в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Онук B.R.



від « 01 » березня 2019 року № 1766

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про скасування рішення №1548 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять четвертої сесії від 19.10.2018р. 
та надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Формазюку І.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/8, гр. Формазюка І.П., за вх. 
№ 131 від 15.02.2019 р., керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79-1, ч.І ст.116, ст.121 Земельного 
кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.І ст, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 1548 від 19,10.2018р. тридцять четвертої сесії 
Почаївської міської ради.

2. Надати дозвіл гр. Формазюку Івану Петровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для 
для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, за рахунок 
земель громадського призначення, не наданих у власність чи постійне 
користування в межах населеного пункту.

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

Міський голова

ища.

Онук В.В.



від «01» березня 2019 року № 1667

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф, 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. Старотаразька, 68, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій”, 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Бондар Надії Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1721 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 68, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бондар Надії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1721 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 68.

3. Зобов'язати гр. Бондар Надію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Шмельн их відносин та охорони навколишнього

Міський голова
Онук В,В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01» березня 2019 року № 1768

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОДООО га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 1, гр. Ботвінко І.П.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 1, гр. Ботвінко І.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 с. Затишшя, вул. Зелена, 1, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст,126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ботвінко Ірині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0655 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Затишшя, 
вул. Зелена, 1, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ботвінко Ірині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0655 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 1.

3. Зобов’язати гр. Ботвінко Ірину Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В.С. БойкоМіський голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року № 1769

Про затвердження 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. Варшавська, 28, гр. Лотоцькому З.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 28, гр. Лотоцького З.Р., 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. Варшавська, 28, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України ’’Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1674 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 28, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1674 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Варшавська, 28.

3. Зобов’язати гр. Лотоцького Зота Радіоновича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01 » березня 2019 року № 1770

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0923 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 20а, гр. Паскару В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Виипиченка, 14, гр. Паскара В.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 м. Почаїв, вул. Березина, 20а, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій”, 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Паскару Віктору Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0923 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1628 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Березина, 20а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Паскару Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0923 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1628 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 20а.

3. Зобов’язати гр. Паскара Віктора Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1771

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Р.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеус трою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 16, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій”, 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Підгурському Роману Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1641 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Гайова, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Підгурському Роману Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1641 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 16.

3. Зобов’язати гр. Підгурського Романа Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова (
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01» березня 2019 року № 1772

Про затвердження 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, 41, гр. Плетюк Т.Н.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк Т.Н., 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. Затишшя, вул. Зелена, 41, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
И.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плетюк Тетяні Никифорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0001 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Затишшя, 
вул. Зелена, 41, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюк Тетяні Никифорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0001 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 41.

3. Зобов’язати гр. Плетюк Тетяну Никифорівну зареєструвати речові нрава на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В.С. БойкоМіський голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01» березня 2019 року № 1773

Про затвердження технічної документації
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 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А, яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Процюк Марії Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1667 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 78, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Процюк Марії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1667 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 78.

3. Зобов’язати гр. Процюк Марію Андріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1774

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,3100 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюк Т.Н.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк Т.Н., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку безоплатно у власність 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плетюк Тетяні Никифорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3100 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0002 для ведення 
особистого селянського господарства у с. Затишшя, вул. Зелена, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюк Тетяні Никифорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3100 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0002 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Плетюк Тетяну Никифорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 7

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року № 1775

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1433 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бондар Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Старотаразька, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Бондар Надії Федорівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1433 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1729 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати ір. Бондар Надії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1433 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1729 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. Бондар Надію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

.а, земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1776

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4630 га 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 затвердити 
проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст,126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кравчуну Івану Євгеновичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4630 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1707 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Бригадна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кравчуну Івану Євгеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4630 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1707 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна.

3. Зобов’язати гр. Кравчуна Івана Євгеновича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С, Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1777

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0730 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Лотоцькому З.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 28, гр. Лотоцького З.Р., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0730 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1675 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Варшавська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0730 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1675 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська.

3. Зобов’язати гр. Лотоцького Зота Радіоновича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року №1778

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3168 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Р.В., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст,126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Підгурському Роману Васильовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3168 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1734 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Підгурському Роману Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3168 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1734 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Підгурського Романа Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року №1779

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ясна, 36, гр. Щербюку А.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 22а, гр. Щербюка Л.П., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Ясна, 36, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 
12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.І26 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України ’’Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Щербюку Андрію Павловичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1730 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 36, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Щербюку Андрію Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1730 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Ясна, 36.

3. Зобов’язати гр. Щербюка Андрія Павловича зареєструвати речові права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1780

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1042 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Процюк М.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Процюк Марії Андріївні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1042 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1708 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Процюк Марії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1042 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1708 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. Процюк Марію Андріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1781

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0832 га для індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Р.В., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Підгурському Роману Васильовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1733 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Підгурському Роману Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0832 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1733 для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Підгурського Романа Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року №1782

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0572 га для індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Семещуку Ф.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Семещука Ф.А., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Семещуку Федору Анатолійовичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0572 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1711 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Семещуку Федору Анатолійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0572 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1711 для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. Семещука Федора Анатолійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, зем0іьїіих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1783

Про затвердження акту погодження 
межі земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Перемоги, 33,
гр. Басок Л.І.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 26.02.2019 року про обстеження межі між суміжними земельними ділянками 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 
Басок Л.І. та Митроги П.О. в м. Почаїв по вул. Перемоги, 31, керуючись ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Акт погодження меж №2 між земельною ділянкою, що перебуває в 
користуванні гр. Басок Л.І. по вул. Перемоги, 33, та земельною ділянкою гр. Митроги 
П.О. по вул. Перемоги, 31, від 26.02.2019 року”. (Акт додається.)

2. Погодити гр. Басок Ліані Іванівні межі земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв по 
вул. Перемоги, 33.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року № 1784

Про надання дозволу 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. Грушевського 146, гр. Денисюк А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 146, гр. Денисюк А,В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Грушевського, 146, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Денисюк Антоніні Вікторівні 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. Грушевського, 
146, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1785

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0740 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Грушевського, гр. Денисюк А.В,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 146, гр. Денисюк А.В., яка 
просить падати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Грушевського, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Денисюк Антоніні Вікторівні на виготовлення проекту Із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0740 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, за 
рахунок земель не наданих у власність або користування, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення ибйласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. -^-7^

Міський голова

Онук В.В.

В.С« Бойко


