
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,15 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. Басу 
Віталію Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 28, гр. Баса Віталія 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Басу Віталію Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,15 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,15 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. Басу 
Сергію Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 28, гр. Баса Сергія 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Ридомиль на території Почаївської ради, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Басу Сергію Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,15 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2119 га, 0,1744 га, 0,1944 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. 
Джереленко Оксані Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 21, гр. Джереленко 
Оксани Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Джереленко Оксані Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2119 га, 0,1744 га, 0,1944 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Шевченка, 18, гр. Жиглевич Світлані 
Сергіївні

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. Климова, 21, гр. Жиглевич Світлани 
Сергіївни, 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. 
Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Жиглевич Світлані Сергіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Шевченка, 
18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,4900га та 0,3400га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, гр. 
Пашко Тетяні Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Підлипки, Дубенського району, вул. Четвертного, 75, 
гр. Пашко Тетяни Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. 
г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пашко Тетяні Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4900га та 0,3400га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,6000га, 0,0750га, 0,5900га, 0,0800га та 
0,6000га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі Надії 
Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Л.Українки, 28, гр. Пацули Надії 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Надії Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,6000га, 0,0750га, 0,5900га, 
0,0800га та 0,6000га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,0000га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр.
Годованій Віті Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липова, 3, гр. Годованої Віти 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Годованій Віті Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0000га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Шевченка, 42, гр. Чернобаю 
Олександру Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 44, гр. Чернобая Олександра 
Миколайовича, 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. Комарівка, вул. 
Шевченка, 42, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0294 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Шевченка, 42, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0294 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Шевченка,42.

3. Зобов'язати гр. Чернобая Олександра Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.



Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,9779га та 0,5447га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, гр. 
Сотнічуку Роману Костянтиновичу

проект

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Молодіжна, 20, гр. Сотнічука Романа 
Костянтиновича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сотнічуку Роману Костянтиновичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,9779га та 
0,5447га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2907га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Жилюку Петру Борисовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюка Петра Борисовича, 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Жилюку Петру Борисовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2907га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0389 для ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жилюку Петру Борисовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2907га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0389 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Жилюка Петра Борисовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Жилюк Оксані Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Оксани 
Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Жилюк Оксані Степанівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4000га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0381 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жилюк Оксані Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4000га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0381 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Жилюк Оксану Степанівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,3468га, 0,1905га, 0,1026га та 0,1252га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Будки, гр. Жилюк Теклі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Теклі Іванівни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки та передати дану ділянку безоплатно у власність 
керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Жилюк Теклі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,3468га, 0,1905га, 0,1026га та 0,1252га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0722, 6123481000:02:001:0391, 6123481000:02:001:0388 та 
6123481000:02:001:0387 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Будки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жилюк Теклі Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами 0,3468га, 0,1905га, 0,1026га та 0,1252га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0722, 6123481000:02:001:0391, 6123481000:02:001:0388 та 
6123481000:02:001:0387для ведення особистого селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Жилюк Теклю Іваніву зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Теклі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Теклі Іванівни, 
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. Будки, вул. 
Вовчики, 12, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Жилюк Теклі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0392 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Вовчики, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Жилюк Теклі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0392 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Вовчики, 12.

3. Зобов'язати гр. Жилюк Теклю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Шевченка, 11, гр. Скороплясу Івану 
Петровичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шумська, 73, гр. Скоропляса Івана 
Петровича, 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. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Скороплясу Івану Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Шевченка, 
11, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Мочар, 21, гр. Чеку Степану Григоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 21, гр. Чека Степана Григоровича, 
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. Будки, 
керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чеку Степану Григоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. Мочар, 21, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2918га та 0,5914га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, гр. 
Чеку Петру Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 21, гр. Чека Петра Степановича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чеку Петру Степановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2918га та 0,5914га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Зарічна, 4а, гр. Подвірному Євгену 
Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, гр. Подвірного Євгена 
Петровича, 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. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Подвірному Євгену Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,3600га, 0,6000га та 0,8300га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Валігурі Михайлу
Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Михайла 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Михайлу Леонідовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3600га, 
0,6000га та 0,8300га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5600га та 0,3000га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, гр. 
Валігурі Любові Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Любові 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Любові Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5600га та 0,3000га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,6000га, 0,6000га та 0,4500га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Валігурі Сергію Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Сергія 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Сергію Леонідовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,6000га, 0,6000га та 
0,4500га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2800га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Ксьондзу 
Андрію Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 41, гр. Ксьондза Андрія 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ксьондзу Андрію Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2800га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2900га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с.Комарівка, гр. Поповчак 
Аллі Володимирівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька 31б, кв. 1, гр. Поповчак 
Алли Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Поповчак Алі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2900га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Шевченка, 14, гр. Кобилянській Тетяні 
Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 14, гр. Кобилянської Тетяни 
Олександрівни, 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. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кобилянській Тетяні Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 14, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Шевченка, 13, гр. Кобилянському Мирославу 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 13, гр. Кобилянського 
Мирослава Степановича, 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. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кобилянському Мирославу Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 13, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Польова, 4, гр. Кобилянському Миколі 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Польова, 4, гр. Кобилянського Миколи 
Степановича, 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. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кобилянському Миколі Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Польова, 4, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,4548 га, площею 0,2199 га, площею 
0,1972 га та площею 0,2586 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. 
Ахтанін Орисі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Левківці, 31 гр. Ахтанін Орисі 
Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ахтанін Орисі Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,4548 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0724, площею 0,2199 га за кадастровим номером
6123484700:02:001:0723, площею 0,1972 га за кадастровим номером
6123484700:02:001:0722 та площею 0,2586 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0721 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ахтанін Орисі Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,4548 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0724, площею 0,2199 
га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0723, площею 0,1972 га за 
кадастровим номером 6123484700:02:001:0722 та площею 0,2586 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:001:0721 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Ахтанін Орисю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська
Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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. Лосятин, вул. 
Левківці, 31 гр. Ахтанін Орисі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Левківці, 31, гр. Ахтанін Орисі 
Іванівни, 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. 
Лосятин, вул. Левківці, 31, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ахтанін Орисі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0694 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Левківці, 31 землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ахтанін Орисі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0694 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Левківці, 31.

3. Зобов'язати гр. Ахтанін Орисю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» жовтня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,0946 га в с. Старий Тараж, 
0,1823 га за межами с. Старий Тараж та 
0,5014 га за межами м. Почаїв на території 
Почаївської міської ради, гр. 
Бистрицькому Юрію Петровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 45, гр. Бистрицького Юрія 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського в с. Старий 
Тараж та за межами м. Почаїв на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бистрицькому Юрію Петровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,0946 га в межах с. Старий Тараж, 0,1823 га за 
межами с. Старий Тараж, 0,5014 га за межами м. Почаїв на території Почаївської 
міської ради за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок зі 
зміною їх цільового призначення 
площами 0,0645 га, 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, 
гр. Білоусу Віталію Григорійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Одеса, вул. Затишшя, буд. 13, кв. 27,гр. Білоуса Віталія 
Григоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок зі зміною їх цільового призначення для будівництва і обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Білоусу Віталію Григорійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення площею 0,0645 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0799 та площею 0,1000 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:0798 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2009 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, 
гр. Бойцову Миколі Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Вербицького, 4/229 , гр. Бойцова Миколи 
Дмитровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойцову Миколі Дмитровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2009 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0579 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойцову Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2009 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0579 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів.

3. Зобов'язати гр. Бойцова Миколу Дмитровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Заревняк Алла

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
1,2900 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, 
гр. Валігурі Ірині Валеріївні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 19а, гр. Валігури Ірини 
Валеріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Ірині Валеріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2900 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,1551 га в с. Лосятин та площами 
0,2367 га, 0,1300 га за межами с. Лосятин на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Вихованець Марії Тимофіївні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 11, гр. Вихованець Марії 
Тимофіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лосятин та за межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вихованець Марії Тимофіївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площами 0,1551 га в с. Лосятин та площами 0,2367 га, 0,1300 га за 
межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Придатко Віктор

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» жовтня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 80, гр. Волосюк Юстині Семенівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини 
Семенівни, 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, 80 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Волосюк Юстині Семенівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0018 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 80, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Волосюк Юстині Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0018 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена.

3. Зобов'язати гр. Волосюк Юстину Семенівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» жовтня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4759 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Волосюк 
Юстині Семенівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Зелена, 80, яка просить затвердити проєкт 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану земельну ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Волосюк Юстині Семенівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,4759 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0017 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Волосюк Юстині Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4759 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0017 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов'язати гр. Волосюк Юстину Семенівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2372 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська 
гр. Голубу Валерію Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Голуба Валерія 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в селі Старий Почаїв, 
вул. Радивилівська та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 
ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Голубу Валерію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,2372 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1120 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, по вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Голубу Валерію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2372 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1120 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська.

3. Зобов'язати гр. Голуба Валерія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,0900 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, гр. Горевичу Миколі 
Вікторовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича Миколи 
Вікторовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Горевичу Миколі Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,0900 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4010 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Горевичу Миколі Вікторовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4010 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Фабрична.

3. Зобов'язати гр. Горевича Миколу Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,4382 га, 0,1192 га; 0,4959 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль, гр. Гринюку Віталію Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 14, гр. Гринюка Віталія 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гринюку Віталію Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства:

- площею 0,4382га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0858 в с. Ридомиль;
- площею 0,1192 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0871 в с. Ридомиль;
- площею 0,4959га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0901 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гринюку Віталію Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:

- площею 0,4382га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0858 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1192 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0871 в с. Ридомиль;
- площею 0,4959га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0901 в с. Ридомиль.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження 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 та споруд в с. 
Ридомиль , вул. Кривуля, 14 , гр. Гринюку 
Віталію Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 14 , гр. Гринюка Віталія 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 
ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гринюку Віталію Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0855 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 14 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Гринюку Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0855 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 14 .

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження 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 та споруд в с. 
Ридомиль , вул. Батівка, 5 , гр. Гринюку Івану 
Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5 , гр. Гринюка Івана 
Федоровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 
ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гринюку Івану Федоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0365 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 5 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гринюку Івану Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0365 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 5 .

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,3662 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль , гр. 
Гринюку Івану Івановичу

Розглянувши заяву гр. Гринюка Івана Івановича, жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5 , 
який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гринюку Івану Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,3662 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0963 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гринюку Івану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,3662 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0963 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Гринюка Івана Івановича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,0961 
га, 0,1157 га та 0,0956 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Гринюк Раїсі Андріївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, гр. Гринюк Раїси Андріївни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гринюк Раїсі Андріївні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,0961 га, 0,1157 га та 0,0956 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1285 
га, 0,0907 га та 0,1440 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Грищук Іванні Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 18 , гр. Грищук Іванни 
Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Грищук Іванні Анатоліївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1285 га, 0,0907 га та 
0,1440 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року №Проєкт

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,4505 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. Гудзяк 
Людмилі Семенівні

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. 13 Квітня, 25 кв. 46, гр. Гудзяк Людмили 
Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 
22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гудзяк Людмилі Семенівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,4505 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0307 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Гудзяк Людмилі Семенівні земельну ділянку площею 1,4505 га 
за кадастровим номером 6123487800:01:001:0307 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Гудзяк Людмилу Семенівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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. Лосятин, вул. 
Варшавська, 34 гр. Деркач Катерині 
Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Катерини 
Іванівни, 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. 
Лосятин, вул. Варшавська, 34, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Деркач Катерині Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0677 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 34 землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Деркач Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0677 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 34.

3. Зобов'язати гр. Деркач Катерину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2021 року
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площами 0,4938 га, 0,2296 га 
та 0,0849 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, 
гр. Деркач Катерині Іванівні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Катерини 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити гр. Деркач Катерині Іванівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,4938 га за 
кадастровим № 6123484700:02:001:0696, площею 0,2296 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0697 та площею 0,0849 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0706 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Деркач Катерині Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,4938 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0696, площею 0,2296 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0697 та площею 0,0849 га за кадастровим № 
6123484700:02:001:0706 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

3. Зобов'язати гр. Деркач Катерину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1104 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Варшавська, 30 гр. Деркач Раїсі 
Григорівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Раїси 
Григорівни, 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. 
Лосятин, вул. Варшавська, 30, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Деркач Раїсі Григорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1104 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0713 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 30 землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Деркач Раїсі Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1104 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0713 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 30.

3. Зобов'язати гр. Деркач Раїсу Григорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0993 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 22, гр. Дудар Надії Іванівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 22, гр. Дудар Надії Іванівні, 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. Гагаріна та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Дудар Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0993 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4004 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Гагаріна, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дудар Надії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0993 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4004 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Гагаріна, 22.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок із 
зміною їх цільового призначення площами 
0,2626 га, 1,4362 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на умовах оренди в с. 
Лосятин, вул. Ясна, 12, ТОВ « Екофрутс»

Розглянувши клопотання ТОВ «Екофрутс» про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок із зміною їх цільового призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12, керуючись ст..ст. 
19,20,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 
ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити ТОВ «Екофрутс» проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
із зміною їх цільового призначення площею 0,2626 га за кадастровим номером 
6123484700:01:001:1560 та площею 1,4362 га за кадастровим номером 
6123484700:01:001:1559 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12, в межах населеного пункту.

2. Передати ТОВ «Екофрутс» земельні ділянки в оренду терміном на 49 років площею 
0,2626 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1560 та площею 1,4362 га за 
кадастровим номером 6123484700:01:001:1559 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12.

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі ___% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки для особистого селянського господарства.

4. Зобов'язати ТОВ «Екофрутс» заключити договір оренди земельної ділянки з 
Почаївською міською радою.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Придатко Віктор

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № Проєкт

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо проведення інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,1800 га 
в м. Почаїв вул. Кременецька

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації 
земельної ділянки в м. Почаїв вул. Кременецька, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 83, 184 
Земельного кодексу України, ст. ст. 22, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 
Закону України «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 
земель», ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки площею 0,1800 га в м. Почаїв вул. Кременецька (цільове призначення згідно 
КВЦПЗ - 16.00 Землі запасу - земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані 
у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» жовтня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0033 га для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Зубкевичу Василю
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 1 кв. 18, гр. Зубкевича 
Василя Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Шевченка та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Зубкевичу Василю Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0033 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3992 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Шевченка, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевичу Василю Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0033 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3992 для 
будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов'язати гр. Зубкевича Василя Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5300 га, 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Валігури, гр. Зубкевич Ірині Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 25, гр. Зубкевич Ірини 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Зубкевич Ірині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5300 га, 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,6300 га, 0,6000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, 
гр. Зубкевич Ларисі Лук'янівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Л. Українки, 9, гр. Зубкевич Лариси 
Лук'янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Зубкевич Ларисі Лук'янівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,6300 га, 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

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 
площею 0,2500 га в с. Старий Почаїв,вул. 
Лесі Українки,14 гр. Зубкевичу Миколі Степановичу

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 14, гр. 
Зубкевича Миколи Степановича, який просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 14 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити гр. Зубкевичу Миколі Степановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1121 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
селі Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 14, землі житлової та громадської забудови в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевичу Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1121 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки,14.

3. Зареєструвати гр. Зубкевичу Миколі Степановичу речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року №проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0379 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Козацька, гр. Іщуку Руслану 
Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 17, гр. Іщук Руслана 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Козацька, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Іщук Руслану Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0379 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Козацька, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площами 1,8802 га та 0,1003 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ради гр. Кармазенку 
Віктору Івановичу

Розглянувши заяву жителя с Ридомиль, вул. Березюкова, 31, Кармазенка Віктора 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кармазенку Віктору Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 1,8802 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2547 та площею 0,1003 га 
за кадастровим номером 6123486800:01:001:2550 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади.

2. Передати у власність гр. Кармазенку Віктору Івановичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади площею 1,8802 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2547 та площею 0,1003 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2550.

3. Зобов'язати гр. Кармазенка Віктора Івановича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2693 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Кармазенко 
Світлані Андріївні

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 113, кв. 9, гр. 
Кармазенко Світлани Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г
ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кармазенко Світлані Андріївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2693 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,5050 
га, 1,4950 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. 
Комарівка на території Почаївської міської 
ради, гр. Ковальчуку Володимиру 
Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шевченка, 49/22, гр. Ковальчука 
Володимира Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської міської ради, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5050 га, 
1,4950 га для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради, за рахунок земель загального користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1219
га, 0,0450 
особистого 
Ридомиль, 
Петровичу

га та 0,0686 га для ведення 
селянського господарства в с.

гр. Ковальчуку Олексію

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 22, гр. Ковальчука Олексія 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Олексію Петровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1219 га, 
0,0450 га та 0,0686 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 
площами 0,1854 га та 0,1929 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Ковальчуку Сергію
Олексійовичу

Розглянувши заяву гр. Ковальчука Сергія Олексійовича, жителя с. Ридомиль, вул. 
Березюкова, 22 , який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ковальчуку Сергію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1854 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0895 та 
площею 0,1929 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0903 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ковальчуку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1854 га за 
кадастровим номером 6123486800:02:001:0895 та площею 0,1929 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0903 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Ковальчука Сергія Олексійовича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,01 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. Козак 
Марії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Козак Марії Василівни, яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г
ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козак Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,01 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства «Будки», згідно сертифіката серії ТР №0059186 
виданого Кременецької районної державною адміністрацією 22 січня 1997 року та 
свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.08.2021 року, спадкова справа № 
120/221.

2. Гр. Козак Марію Василівну виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Пацула Віталій
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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. Будки, вул. 
Травнева, 22, гр. Костюк Ользі Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 9, гр. Костюк Ольги 
Володимирівни, 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. Будки, вул. 
Травнева, 22 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Костюк Ользі Володимирівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0405 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Травнева, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Костюк Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:003:0405 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Травнева, 22.

3. Зобов'язати гр. Костюк Ольгу Володимирівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,3837 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Борщівка, гр. Коцюбі Григорію 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 32а гр. Коцюби Григорія 
Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Коцюбі Григорію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3837 га за кадастровим номером 
6123484700:03:001:0027 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Борщівка землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Коцюбі Григорію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3837 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0027 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Борщівка.

3. Зобов'язати гр. Коцюбу Григорія Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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. Борщівка, вул. 
Заболотна, 32а гр. Коцюбі Григорію 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, гр. Коцюби Григорія 
Васильовича, 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. 
Борщівка, вул. Заболотна, 32а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Коцюбі Григорію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0028 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Коцюбі Григорію Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0028 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а.

3. Зобов'язати гр. Коцюбу Григорія Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1260 га для ведення 
особистого селянського господарствав 
с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська 
гр. Коцюбі Івану Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Дикуни, 3 гр. Коцюби Івана 
Андрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 
ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Коцюбі Івану Андрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,1260 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1066 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Коцюбі Івану Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1260 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1066 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Радивилівська.

3. Зобов'язати гр. Коцюбу Івана Андрійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» жовтня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0397 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, гр. Кравчуку Володимиру 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 31, гр. Кравчука Володимира 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Фабрична, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кравчуку Володимиру Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0397 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0150 га для індивідуального 
садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Крамарук Наталії Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена, 15б, гр. Крамарук Наталії 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Крамарук Наталії Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0150 га для 
індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року №проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду площею 0,0666 
га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в 
м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Крамаруку 
Степану Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 15б, гр. Крамарука Степана 
Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20б, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Крамаруку Степану Яковичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0666 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20б.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площами 1,1641га, 2,2582 га, 0,1014 
га, 0,1004 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської ради гр. Кучеру Петру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с Ридомиль, гр. Кучера Петра Івановича, який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Кучеру Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами:
- 1,1641 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2555;
- 2,2582 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2553;
- 0,1014 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2554;
- 0,1004 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2552, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Кучеру Петру Івановичу у власність земельні ділянки площами:
- 1,1641 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2555;
- 2,2582 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2553;
- 0,1014 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2554;
- 0,1004 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2552, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Кучера Петра Івановича зареєструвати речові права на земельні ділянки 
у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель Святослав

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки площею 0,3400 га 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з 
користуванням надрами в м. Почаїв, 
Почаївській Свято-Успенській Лаврі

Розглянувши клопотання намісника Почаївської Свято-Успенської Лаври, який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами в м. Почаїв, керуючись ст. 12, 19, 65, 66, 
79-1, 93, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", беручи до уваги 
спеціальний дозвіл на користування надрами від 11.11.2008 року, реєстраційний номер 4772, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,3400 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням надрами в м. Почаїв, землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, землі під відкритими розробками, кар'єрами, 
шахтами та відповідними спорудами, в т.ч. інші (відпрацьовані розробки та кар'єри).

2. Почаївській Свято-Успенській Лаврі замовити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами що пов'язані з користуванням надрами у 
відповідній землевпорядній організації, що має на це дозвіл (ліцензію).

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами що пов'язані з 
користуванням надрами подати на погодження відповідно до чинного законодавства.

4. Подати розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розгляду та затвердження Почаївській міській раді.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0264 га у 
постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій у м. Почаїв вул. 
Возз'єднання, 8, Почаївській Свято-
Успенській Лаврі

Розглянувши клопотання намісника Почаївської Свято-Успенської Лаври, який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій (для обслуговування будівлі каплиці Успіння Пресвятої Богородиці) в м. Почаїв вул. 
Возз'єднання, 8, керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0264 га у постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (для 
обслуговування будівлі каплиці Успіння Пресвятої Богородиці) в м. Почаїв вул. 
Возз'єднання, 8, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,1138 га, 0,3119 га, 0,0440 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. 
Залевському Івану Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Надрічна, 35, гр. Залевського Івана 
Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Залевському Івану Андрійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1138 га, 
0,3119 га, 0,0440 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Стахановська Лариса
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,8690 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лосятин, гр. Голуб Оксані 
Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Ясна, 15, гр. Голуб Оксани 
Володимирівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Голуб Оксані Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,8690 га за кадастровим номером 
6123484700:02:002:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення , в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Голуб Оксані Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,8690 га за кадастровим номером 6123484700:02:002:0001 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Голуб Оксану Володимирівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська
Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ____ » __________ 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0400 га для 
розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд, 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості на умовах оренди 
в с. Лосятин вул. Ясна, 15б 
гр. Гукайло Миколі Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Ясна, 17 гр. Гукайло Миколи 
Леонідовича керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Гукайло Миколі Леонідовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на умовах оренди в с. Лосятин вул. Ясна, 
15б.

2. Зобовязати Гукайло Миколу Леонідовича замовити виготовлення проєкту 
землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на 
виконання цих робіт.

3. Виготовлену проектну документацію із землеустрою подати на розгляд та 
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 
законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста
Вик.
Л.В. Стахановська

В.М. Придатко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2987 га, 0,2143 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Борщівка, та 
площею 0,4284 га за межами с. Борщівка на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Домніцькому Леоніду Володимировичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 62, гр. Домніцького Леоніда 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Домніцькому Леоніду Володимировичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2987 га 
0,2143 га для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка, та 
площею 0,4284 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Борщівка на 
території Почаївської міської ради, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 
ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,2204 га, 0,2588 га в с. Лосятин та 
площами 0,1665 га, 0,1659 га, 0,1530 га за 
межами с. Лосятин на території Почаївської 
міської ради, гр. Іськову Петру Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Іськова Петра Васильовича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та за межами с. 
Лосятин на території Почаївської міської ради, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Іськову Петру Васильовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площами 0,2204 га, 0,2588 га в с. Лосятин та площами 0,1665 га, 0,1659 
га, 0,1530 га за межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Придатко Віктор

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,1032 га, 0,1539 га, 0,0973 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. 
Петровській Іраїді Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 33, гр. Петровської Іраїди 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Петровській Іраїді Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1032 га, 0,1539 га, 0,0973 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Стахановська Лариса
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3189 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Сергієнко 
Галині Лук'янівні

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки м. Львів вул. А.Лінкольна, 10а, кв. 150, гр. Сергієнко 
Галини Лук'янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с.Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сергієнко Галині Лук'янівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3189 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Лосятин, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Придатко Віктор

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3632 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лосятин, гр. Случук Марії Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Случук Марії Петрівни, яка просить 
затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин та передати дану земельну ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Случук Марії Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність площею 0,3632 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0725 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення , в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Случук Марії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,3632 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0725 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Случук Марію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська
Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2400 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, гр. Федейко Марії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Федейко Марії Іванівни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Федейко Марії Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2400 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Стахановська Леся
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2652 га, 0,2872 га, 0,3035 га, 0,2657 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Шаповалу 
Анатолію Юхимовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Шаповала Анатолія Юхимовича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шаповалу Анатолію Юхимовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2652 га, 
0,2872 га, 0,3035 га, 0,2657 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Придатко Віктор

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,2300 га, 0,5500 га в с. Валігури, 
та 1,2200 га за межами с. Валігури на 
території Почаївської міської ради 
гр. Любчику Миколі Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 5, гр. Любчика Миколи 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури та за межами на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Любчику Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для особистого 
селянського господарства площами 0,2300 га, 0,5500 га в с. Валігури та 1,2200 га за 
межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1905 га та площею 0,5525 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка, гр. 
Мартинюк Руслані Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Розтоки вул. Першотравнева, 4 гр. Мартинюк 
Руслана Степанівна, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Борщівка та передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мартинюк Руслані Степанівні проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площею 0,1905 га за кадастровим номером 
6123484700:03:001:0025 та площею 0,5525 га за кадастровим номером 
6123484700:03:001:0026 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Борщівка землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мартинюк Руслані Степанівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1905 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0025 та 
площею 0,5525 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0026 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Борщівка.

3. Зобов'язати гр. Мартинюк Руслану Степанівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1622 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, 
гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Словацького, 22/10, гр. Матвійчука 
Романа Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Шевченка, та передати дані 
ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 
ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1622 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3763 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Шевченка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1622 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3763 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов'язати гр. Матвійчука Романа Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1573 
га, 0,8111 га та 0,0865 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Мороз Іванні Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 38, гр. Мороз Іванни 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Мороз Іванні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,1573 га, 0,8111 га та 0,0865 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 2,11 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. 
Морозовсьій Ганні Павлівні

Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. І. Франка, 4, гр. Морозовської Ганни 
Павлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Морозовській Ганні Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) розміром 2,11 га в умовних кадастрових гектарах 
колективного сільськогосподарського підприємства КСП «Ридомиль», згідно 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0128202 виданого 
Кременецькою РДА 20.12.1996 року та рішення Кременецького районного суду від 17 
серпня 2021 року, справа №601/1404/21.

2. Гр. Морозовській Ганні Павлівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0371 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Березина гр. Музиці 
Ользі Богданівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 52а, гр. Музики Ольги 
Богданівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в та передати дану 
земельну ділянку безоплатно у власність в. Почаїв, вул. Березина, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Музиці Ользі Богданівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,0371 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4002 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Березина, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Музиці Ользі Богданівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0371 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4002 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина.

3. Зобов'язати гр. Музику Ольгу Богданівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площами 
0,2100 га, 0,1700 га, 0,3950 га, 0,1500 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Наконечній 
Ганні Кирилівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Лісна, 39, гр. Наконечної Ганни 
Кирилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лідихів, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Наконечній Ганні Кирилівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2100 га, 0,1700 га, 0,3950 
га, 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Заревняк Алла

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 
1,0100 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Наконечному Олегу Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Лісна, 39, гр. Наконечного Олега 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лідихів, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Наконечному Олегу Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0100 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Заревняк Алла

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0989 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 18, гр. Нецькар Раїсі Федорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 18, гр. Нецькар Раїси 
Федорівни, 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. 
Гагаріна, 18 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Нецькар Раїсі Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3987 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Гагаріна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Нецькар Раїсі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3987 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна,18.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 27, гр. Нечай Тетяні Юріївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Нечай Тетяни Юріївни, 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Шалівка та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 
12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Нечай Тетяні Юріївні проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4005 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 27, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Нечай Тетяні Юріївні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:4005 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 27.

3. Зобов'язати гр. Нечай Тетяну Юріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук О.М.
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

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. Гагаріна, 20, гр. Никитюк Ярославі 
Пилипівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 20, гр. Никитюк Ярослави 
Пилипівни, 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. 
Гагаріна, 20 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Никитюк Ярославі Пилипівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3982 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 20, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Никитюк Ярославі Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3982 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гагаріна, 20.

3. Зобов'язати гр. Никитюк Ярославу Пилипівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про погодження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 0,2112 га в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5 та її продаж гр. Октович 
Ларисі Василівні

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 
призначення, площею 0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5.

2. Продати гр. Октович Ларисі Василівні земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею 0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5, за ______________грн., що у розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки становить_____грн.

3. Гр. Октович Ларисі Василівні провести оплату згідно з діючим законодавством та укласти з 
Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,2112 га.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про погодження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 0,2150 га в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5 та її продаж гр. Октович 
Ларисі Василівні

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 
призначення, площею 0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5.

2. Продати гр. Октович Ларисі Василівні земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею 0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5, за ______________грн., що у розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки становить_____грн.

3. Гр. Октович Ларисі Василівні провести оплату згідно з діючим законодавством та укласти з 
Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,2150 га.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,4700 
га, 0,6000 га, 0,5400 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Валігури, гр. Олещук Зінаїді Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 9 а, гр. Олещук Зінаїди 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Олещук Зінаїді Олександрівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4700 га, 
0,6000 га, 0,5400 га для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2971 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані 
гр. Олещук Наталії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Некова,11, гр. Олещук Наталії 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв вул. Копані, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Олещук Наталії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2971 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2454 
га, 0,1617 га, 0,1280 га, 0,1100 га, 0,1862 та 
0,6285 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Онищук Аллі 
Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Грабова, 13, гр. Онищук Алли 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Онищук Аллі Степанівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2454 га, 0,1617 га, 0,1280 
га, 0,1100 га, 0,1862 га та 0,6285 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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 Почаїв, вул. Крамарі, 1А, 
гр. Орловській Ніні Сергіївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1, гр. Орловської Ніни 
Сергіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1А та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 
ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити гр. Орловській Ніні Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2355 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1067 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 1А, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Орловській Ніні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2355 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1067 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 1А.

3. Зобов'язати гр. Орловську Ніну Сергіївну зареєструвати речові праві на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

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, гр. Панченко Надії Антонівні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії 
Антонівни, 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 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Панченко Надії Антонівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0014 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Панченко Надії Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0014 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,4063 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, гр. Панченко 
Надії Антонівні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії Антоніни, 
яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану 
земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Панченко Надії Антонівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,4063 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0015 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Панченко Надії Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4063 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0015 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід « » листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,1284 га за межами с. Будки на 
території Почаївської міської ради та 0,0863 
га в с. Будки, гр. Пасічнику Віталію 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 2, гр. Пасічника Віталія Васильовича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та 
за межами с. Будки на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пасічнику Віталію Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1284 га за межами с. Будки на території 
Почаївської міської ради та площею 0,0863 га в с. Будки, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,4400 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Пилипчук 
Галині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Волиця-Польова, вул. Набережна, 2, Теофіпольського 
району Хмельницької області гр. Пилипчук Галини Миколаївни, яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пилипчук Галині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,4400 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2474 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, за рахунок земель комунальної власності, землі сільськогосподарського 
призначення, в т. ч. рілля, за межами населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,1796 га та площею 
0,1245 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, гр. Підгурському Віктору 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, гр. Підгурського 
Віктора Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, та передати дані земельні ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Підгурському Віктору Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площею 0,1796 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1090 по вул. Лесі Українки та площею 0,1245 га за кадастровим 
номером 6123487800:02:001:1106 по вул. Шевченка для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Підгурському Віктору Івановичу безоплатно у власність земельні діянки 
площею 0,1796 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1090 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Лесі Українки та 
площею 0,1245 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1106 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Шевченка.

3. Зобов'язати гр. Підгурського Віктора Івановича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



№ ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « » листопада 2021 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 
площею 0,2500 га в с. Старий Почаїв, вул. 
Лесі Українки, 12, гр. Підгурському Віктору Івановичу

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, гр. 
Підгурського Віктора Івановича та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 
Старий Почаїв, вул. Лесі Українки,12 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Підгурському Віктору Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1035 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, землі житлової та громадської забудови 
в межах населеного пункту.
2. Передати гр. Підгурському Віктору Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1035 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки,12.

3. Зареєструвати гр. Підгурському Віктору Івановичу речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0219 га для індивідуального 
садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Плетюку Володимиру Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя вул. Зелена, 21, гр. Плетюка Володимира 
Андрійовича, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Плетюку Володимиру Андрійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0219 га для 
індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності площею 8,1000 га на дві земельні 
ділянки площами 8,0800 га та 0,0200 га 
за межами населеного пункту с. Ридомиль 
на території Почаївської міської ради

Розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
площею 8,1000 га на дві земельні ділянки площами 8,0800 га та 0,0200 га за межами 
населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.2 
ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного та 
раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності площею 8,1000 га, цільове призначення: землі 
запасу за кадастровим номером 6123486800:01:001:2454 на дві земельні ділянки площами 
8,0800 га та 0,0200 га за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.

2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження чергової сесії 
міської ради.

Кужель Святослав
Совбецька Наталія

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,9394 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами 
населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, гр. 
Подорожному Михайлу Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 8, гр. Подорожного Михайла 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами населеного пункту на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Подорожному Михайлу Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9394 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту на 
території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0600 га для індивідуального 
садівництва в м. Почаїв вул. 
Вишнева, гр. Прокопчуку Григорію 
Григоровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 37, гр. Прокопчука Григорія 
Григоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Прокопчуку Григорію Григоровичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3998 для індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Прокопчук Григорію Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3998 для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева.

3. Зобов'язати гр. Прокопчука Григорія Григоровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площею 0,2003 га в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька та 0,1029 га в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, гр. Пташник Марії 
Лонгінівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 4, гр. Пташник Марії 
Лонгінівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пташник Марії Лонгінівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,2003 га в м. Почаїв, вул. Старотаразька та 0,1029 га в м. 
Почаїв, вул. Бригадна, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1922 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Романюку 
Роману Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Злуки, 69, який просить затвердити проєкт 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева та передати дану земельну ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Романюку Роману Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,1922 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3985 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Вишнева, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Романюку Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1922 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3985 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева.

3. Зобов'язати гр. Романюка Романа Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

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. Вишнева, 18а, гр. Романюк 
Роману Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 69, гр. Романюка Романа 
Володимировича, 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. 
Вишнева, 18а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Романюку Роману Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3994 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3994 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а.

3. Зобов'язати гр. Романюка Романа Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2446 
га, площею 0,2344 га та площею 0,5715 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Саган Раїсі 
Андріївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 56 гр. Саган Раїси 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Саган Раїсі Андріївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2446 га, площею 0,2344 
та площею 0,5715 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому 
числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,5000 
га, 1,4950 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. 
Комарівка на території Почаївської міської 
ради, гр. Середович Вірі Борисівні

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Акімова, 15 б, гр. Середович Віри 
Борисівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами 
с. Комарівка на території Почаївської міської ради, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Середович Вірі Борисівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5000 га, 1,4950 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земель загального користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,7370 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, гр. Середовичу Вадиму 
Олександровичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Дубенська, 200, гр. Середовича Вадима 
Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя та 
передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Середовичу Вадиму Олександровичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 1,7370 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0016 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, землі сільськогосподарського призначення  , в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Середовичу Вадиму Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 1,7370 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0016 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя.

3. Зобов'язати гр. Середовича Вадима Олександровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1131 
га, 0,4191 га, 0,1400 га та 0,1538 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Сиротюку Сергію 
Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 35, кв. 1, гр. Сиротюка Сергія 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сиротюку Сергію Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1131 га, 
0,4191 га, 0,1400 га та 0,1538 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок зі зміною їх 
цільового призначення площами 0,1000 
га, 0,0198 га для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі в м. 
Почаїв, вул. Спортивна, 3, гр. Сітко 
Григорію Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Вінниця, О. Пчілки, 13, гр. Сітко Григорія Івановича, 
який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною 
їх цільового призначення для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, 
вул. Спортивна, 3, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Сітко Григорію Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення площею 0,1000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0753 та площею 0,0198 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:0754 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 3, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1161 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Стельмащука, гр. Скотельник 
Світлані Олексіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник 
Світлани Олексіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в та передати 
дану земельну ділянку безоплатно у власність в. Почаїв, вул. Стельмащука, керуючись п.б 
ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Скотельник Світлані Олексіївні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,1161 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4003 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Стельмащука, 32, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Скотельник Світлані Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1161 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4003 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука.

3. Зобов'язати гр. Скотельник Світлану Олексіївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради, гр. Сологуб 
Ярославу Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Шкільна, 4, який просить затвердити 
проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради та 
передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Сологуб Ярославу Леонідовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 2,0000 га за кадастровим номером 
6123484100:01:001:1647 для ведення особистого селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради.

2. Передати гр. Сологуб Ярославу Леонідовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 2,0000 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1647 для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Сологуб Ярослава Леонідовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1018 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської територіальної громади гр. 
Сороці Параскеві Василівні

Розглянувши заяву жительки с Ридомиль, вул. Березюкова, 1, Сороки Параскеви 
Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сороці Параскеві Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1018 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2546 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади.

2. Передати у власність гр. Сороці Параскеві Василівні земельну ділянку для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади площею 0,1018 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2546.

3. Зобов'язати гр. Сороку Параскеву Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № проект

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,4500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, гр. Зубкевичу Миколі 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, гр. Зубкевич Миколи Степановича, який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Зубкевичу Миколі Степановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1112 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевичу Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,4500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1122 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки.

3. Зобов'язати гр. Зубкевич Миколу Степановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
площею 1,9700 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль , гр. 
Сташку Богдану Миколайовичу

Розглянувши заяву гр. Сташка Богдана Миколайовича, жителя с. Ридомиль, який 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сташку Богдану Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 1,9700 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0966 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сташку Богдану Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
для ведення особистого селянського господарства площею 1,9700 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0966 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Сташка Богдана Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площами 3,7656 га та 0,0842 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної громади 
гр. Стецюк Раїсі Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с Ридомиль, вул. Березина, 26, Стецюк Раїси Михайлівни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Стецюк Раїсі Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
3,7656 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2549 та площею 0,0842 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2551 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади.

2. Передати у власність гр. Стецюк Раїсі Михайлівні земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади площею 3,7656 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2549 та площею 0,0842 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2551.

3. Зобов'язати гр. Стецюк Раїсу Михайлівну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0736 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дружби, 18, гр. Сухій Іраїді Арсентіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 18, гр. Сухої Іраїди Арсентіївни, 
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. 
Дружби, 18 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сухій Іраїді Арсентіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0736 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3993 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Дружби, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сухій Іраїді Арсентіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0736 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3993 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дружби, 18.

3. Зобов'язати гр. Суху Іраїду Арсентіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження 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. Молодіжна, 17, гр. Білорус 
Людмилі Станіславівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 56, гр. Білорус 
Людмили Станіславівни, 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. Молодіжна, 17 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Білорус Людмилі Станіславівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0396 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Білорус Людмилі Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0396 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна, 17.

3. Зобов'язати гр. Білорус Людмилу Станіславівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,5082 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий 
Тараж, гр. Білорус Людмилі Станіславівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 56, гр. Білорус 
Людмили Станіславівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Білорус Людмили Станіславівни на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5082 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Олейнік Микола
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
розміром 1,65 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. 
Притулі Людмилі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Притули Людмили Іванівни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 
ч.1 ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Притулі Людмилі Іванівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 1,65 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна, згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0057676 виданого Кременецькою РДА 15.12.1996 
року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.10.2021р., спадкова справа 
№ 92/2015.

2. Гр. Притулі Людмилі Іванівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Олейник Микола

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» листопада 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,5086 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий 
Тараж, гр. Цьолці Олександру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с.Старий Тараж, вул. Молодіжна, 26, гр. Цьолки 
Олександра Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Цьолці Олександру Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5086 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Олейнік Микола
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,5620 га, 0,1949 га, 0,2087 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. 
Старий Тараж на території Почаївської міської 
ради, гр. Шилюк Зої Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Новоставці, Теофіпольського району, Хмельницьколї 
області, гр. Шилюк Зої Дмитрівні, яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Старий Тараж на 
території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шилюк Зої Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами:

- 0,5620 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2665;
- 0,1949 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2662;
- 0,2087 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2654, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Старий Тараж на території 
Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Шилюк Зої Дмитрівні земельні ділянки площами:
- 0,5620 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2665;
- 0,1949 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2662;
- 0,2087 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2654, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Старий Тараж на території 
Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Шилюк Зою Дмитрівну зареєструвати речові права на земельні ділянки у 
встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на 
умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі електричної та 
теплової енергії в с. Лосятин, ВАТ 
“Тернопільобленерго”

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець
І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, що 
знаходиться у с. Лосятин, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123,124 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на умовах оренди для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 
с. Лосятин ( ЗТП-319).

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» жовтня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на 
умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі електричної та 
теплової енергії в с. Лосятин, ВАТ 
“Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець 
І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, що 
знаходиться у с. Лосятин, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123,124 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на умовах оренди для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 
с. Лосятин ( ЗТП-342).

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 
законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » листопада 2021 року

Про погодження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 0,2211 га в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5 та її продаж гр. Токар Олені 
Тарасівні

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 
призначення, площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5.

2. Продати гр. Токар Олені Тарасівні земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Промислова, 5, за ______________грн., що у розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки становить_____грн.

3. Гр. Токар Олені Тарасівні провести оплату згідно з діючим законодавством та укласти з 
Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,2211 га.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2400 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Харчук Миколі 
Олександровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Шевченка, 10 гр. Харчук Миколи 
Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Харчук Миколі Олександровичу проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,2400 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0738 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Харчук Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2400 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0738 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Харчук Миколу Олександровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0352 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв вул. Дорошенка, гр. Чухняй 
Марії Григорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 1 кв.8, гр. Чухняй Марії 
Григорівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Дорошенка та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 
12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Чухняй Марії Григорівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,0352 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3996 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Дорошенка, землі сільськогосподарського призначення  , в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Чухняй Марії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0352 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3996 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дорошенка.

3. Зобов'язати гр. Чухняй Марію Григорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у зв'язку із зміною конфігурації 
меж земельної ділянки площею 0,0140 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 11, гр. 
Шатківському Володимиру Глібовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 18б, гр. Шатківського 
Володимира Глібовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у зв'язку із зміною конфігурації меж земельної ділянки площею 0,0140 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 11, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шатківському Володимиру Глібовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у зв'язку із зміною конфігурації меж земельної ділянки 
площею 0,0140 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0512 для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 11, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,5600 га, 0,4900 га в с. Валігури, 
та 0,5600 га за межами с. Валігури на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Шлапчинському Віктору Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Польова, 1, гр. Шлапчинського Віктора 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури та за межами на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шлапчинському Віктору Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,5600 га та 0,4900 га в с. Валігури, та площею 
0,5600 га за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від жовтня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,4299 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль , гр. 
Шостак Олені Тимофіївні

Розглянувши заяву гр. Шостак Олени Тимофіївни, жительки с. Ридомиль, вул. 
Кривуля, 35, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4299 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0965 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,4299 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0965 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Шостак Олену Тимофіївну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,2755 га; 0,1683 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Шостак Олені Тимофіївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 35, гр. Шостак Олени 
Тимофіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства:

- площею 0,2755га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0846 в с. Ридомиль;
- площею 0,1683 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0886 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:

- площею 0,2755га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0846 в с. Ридомиль;
- площею 0,1683 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0886 в с. Ридомиль.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » листопада 2021 року проект

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,1322 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Юсюку Ігору Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Дубова, 11, гр. Юсюк Ігора Федоровича, 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Юсюк Ігору Федоровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,1322 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0304 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Юсюк Ігору Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 1,1322 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0304 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Юсюк Ігора Федоровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» листопада 2021 року № ПРОЕКТ

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, гр. Ягеничу
Володимиру Олексійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 3а, гр. Ягенича Володимира 
Олексійовича, 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. Затишшя, вул. 
Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Ягеничу Володимиру Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0010 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3994 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а.

3. Зобов'язати гр. Романюка Романа Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » листопада 2021 року

Про погодження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
площею 0,0732 га в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 29а та її продаж гр. Якимчук 
Оксані Петрівні

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 
призначення, площею 0,0732 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3886 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 29а.

2. Продати гр. Якимчук Оксані Петрівні земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею 0,0732 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3886 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 29а, за ______________грн., що у розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки становить_____грн.

3. Гр. Якимчук Оксані Петрівні провести оплату згідно з діючим законодавством та укласти з 
Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0732 га.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2136 
га, 0,3334 га, 0,0719 га, 0,4429 га, 0,3700 та 
0,4842 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Ящук Вірі 
Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 10, гр. Ящук Віри Іванівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ящук Вірі Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,2136 га, 0,3334 га, 0,0719 га, 
0,4429 га, 0,3700 га та 0,4842 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.


