
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА. МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РИПІЛІ НЯ

від. «23» грудня 2021 року № 1433

Про початок повноважень 
депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання

Заслухавши інформацію голови Почаївської міської територіальної 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області Касаткіна 
Богдана. Святославовича, про реєстрацію депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання, керуючись ст. 45, ст. 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 4, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Почаївської міської територіальної виборчої комісії 
Кременецького району Тернопільської області про реєстрацію депутата 
Почаївської міської ради восьмого скликання взяти до відома.

2. Вважати 23 грудня 2021р. початком повноважень депутата Почаївської 
міської ради восьмого скликання Двигайло Інни Сергіївни.

Міський голова

' • С-. '•

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «23 » грудня 2021 року №1434

Про внесення змін до Програми 
«Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської міської ■ територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України № 530-ІХ від 17.03.2020 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19) сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» та викласти 
відповідні зміни згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

/О

ВАСИЛЬ БОЙКО



Додаток 1
до рішення сесії
Почаївської міської ради . ' z
від м» грудня 2021 р.№ 4

Зміни, що вносяться до Програми « Розвиток фізичної культури і спорту Почаївської 
об'єднаної територіальної громади на 2021-2022роки»

1. В паспорті програми:
1.1. в комірні. Що відповідає загальному обсягу (фінансування цифру

« 103040» грн. замінити на цифру «132990»грн.;

2. У розділі 5:
2.1. У першому реченні першого абзацу цифру « 103040» три. замінити на цифру 

«132990» грн.
2.2.Таблицю викласти у такій редакції:

Джерела фінансування Період виконання Програми та 
обсяг ресурсів

Усього 
витрат на 
виконання 
програми

2021рік 2022 рік
Обсяг ресурсів, усього: 51520 81470 132990
місцевий бюджет 51520 81470 132990
державний бюджет 0 0

3. б” таблицю розділуу « 3ааодні і пофами»в иидасттв вшаттупійрсдаації:

№ Найменування 
заходу

Виконаве 
ць

Джерела 
фінансувани 
я

Термін 
виконанн 
я

Прогнозні 
обсяги 
фінансування 
грн.

Очікувані 
результати

2021 2022

1. Велопробіг
«
Вдлдмандрици
»

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021
2022 р

3965 3965 Організація 
велопробігу 
та вручення 
призів

2. Турнір з
волейболу 
«Кубок пам’яті 
Циганюка»

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021
2022 рік

2395 2395 Організація 
турніру 
вручення 
нагород

3. Відкритий І
етап

Місцевий 
бюджет

2021
2022 рік.

13860 13860 Організація 
військово-



Всеукраїнської 
дитячо- 
юнацької, 
військово- 
патріотичної 
гри «Сокіл»( 
Джура»)

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

патріотичної 
гри «Сокіл» 
(«Джура»),в 
ручення 
медалей та 
кубків

4. Чемпіонат 
Кременецького 
району з
футболу

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 рік

0 29950 Організація 
перевезення 
футбольної 
команди для 
участі в
чемпіонаті.

5. Відкритий 
чемпіонат м. 
Почаєва з
шахів 
«Шахова 
королева»

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 рік.

2820 2820 Організація 
чемпіонату з 
шахів та
вручення 
призів та
кубків

6. Відкритий 
чемпіонат м. 
ГІочаєва з
шахів 
«Шаховий 
десант»

відділ 
освіти 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 рік.

2820 2820 Організація 
чемпіонату з 
шахів та
вручення 
кубків,призі 
в

7. Волейбольний 
кубок пам’яті 
М.С.
Котовського

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 р.

1300 1300 Організація 
турніру та 
вручення 
медалей,куб 
ків та призів

8. Футбольна 
династія

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 р.

2860 2860 Організація 
турніру та 
вручення 
медалей, 
кубків та
призів

9. Спортивне 
свято 
«Спортивна 
звитяга»

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 р.

8500 8500 Організація 
фестивалю 
та вручення 
призів

1
0

Футбольний
Кубок

Відділ 
освіти,

Місцевий 
бюджет

2021-
2022 р.

9000 9000 Організація 
турніру та



Почаївської 
територіальної 
громади

молоді та 
спорту 
Почаївськ 
ої міської 
ради

вручення 
призів

Всього 51520 81470 '
—

Секретар міської ради С. М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2022 року №1435

Про внесення змін до Цільової Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської територіальної 
громади на 2021-2022 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення 
сприятливих умов для якісного відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей 
Почаївської міської територіальної громади сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської територіальної громади на 2021 - 2022 роки».

(Додаток 1.)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

ВАСИЛЬ БОЙКО



Додаток 1

До рішення міської ради
ВідД'грудня № // Ц S

Зміни до Цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей
Почаївської територіальної громади на 2021 2022 роки

1. У розділі 1 «Паспорт Програми» в таблиці в рядку 9 « Загальний обсяг 
фінансування» суму 350000 гри. замінити на суму 280000 тис грн.
2. У розділ і 6 « Фінансове забезпечення» у реченні і <Фінинї^(^у^і^г^ін^я програми 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі : 350000грн.» суму 
350000грн. змінити на суму 280000грн.. Таблицю викласти в слідуючій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити до виконання Програми.

Період виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми.2021 

рік..
2022 рік

Обсяг ресурсів,усього: 140000 грн 140000 гри 280000 грн
місцевий бюджет 140000 грн. 140000 грн. 280000 грн.
інші джерела. - -

3. У розділі б « Заходи програми» у таблиці в пункта І.2 Придбання путівок до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки» суму 350000грн замінити на суму 
280000грн.

4. Додаток І до програми «Заходи Програми та результативні показники на 
2022рік» (Таблиця), викласти у слідуючій редакції :

Заходи Програми та результативні показники на 2022 рік.

Назва 
напряму 

діяльності

Перелік заходів Строк
виконанн
я заходу

Виконавці Джерела 
фінансува 

ння

Орієнтовні 
обсяги 

фінансував 
ні

Очікуваний 
результат

1 .Оздоровленн 
я та відпочинок 
дітей.

1.1 .Розробити нову 
редакцію 
Положення про 
підбір та 
направлення дітей 
пільгових категорій 
на оздоровлення та 
відпочинок за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету

2022 рік Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Без 
фінансуван 
ні

Розроблене та 
затверджене • 
положення про 
підбір та 
направлення дітей 
пільгових 
категорій на 
оздоровлення та 
відпочинок



1.2 Придбання
путівок до дитячих 
закладів 
оздоровлення та
відпочинку для
дітей, які
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки.

2022 рік Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської 
ради

Місцевий 
бюджет

140000 грн. Охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх 
канікул дітей,які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки.

1.3. Забезпечити
проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
профілактичних 
заходів з дітьми та 
молоддю ЩОДО

пропаганди 
здорового способу 
життя, збереження 
репродуктивного 
здоров'я, 
профілактики 
соціально 
небезпечних 
хвороб, формування 
у ‘ молоді
відповідальності за 
власне життя (бесід, 
лекцій, тренінгів,
анкетувань)

2021-2022
роки

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської 
ради

Без
фінансуван 

ня

Збільшення рівня 
зацікавленості 
дітей у веденні 
здорового способу 
життя

Результативні показники Програми на 2022 рік

№ Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (шт., грн.)
1. Показник продукту:

Придбання путівок
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів
Показник ефективності:
Середня вартість однієї путівки.
Показник якості:
Відношення кількості заходів до 
попереднього періоду.

20

140000грн.

7000 грн.

100%

Секретар міської ради Сергій Мамчур

Олександр Петровський.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «23» грудня 2021 року № 1436

Про внесення змін до Програми 
«Допомога дітям-сиротам і дітям 
позбавлених батьківського піклування 
Почаївської територіальної 
громади на 2021- 2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №156 від 28 вересня 
2020 року, П.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у Програму «Допомога дітям-сиротам і дітям позбавлених 
батьківського піклування Почаївської територіальної громади на 2021-2022 
роки» згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охоронитдоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

Міський го ВАСИЛЬ БОЙКО

Олександр Петровськй и



Додаток 1 до
рішення сесії міської ради 
№ Уу#від. 3 . /Л 2021р.

Зміни до Цільової Програми допомога дітям-сиротам і дітям 
позбавлених батьківського піклування Почаївської територіальної 

громади на 2020-2021 роки.

1 .У розділі 1 « Паспорт Програми» у пункті «загальний обсяг фінансування» 
суму 8450грн., замінити на суму 9050 грн.

2.У  розділі 4. «Фінансове забезпечення Програми», у реченні «Обсяг 
фінансування на 2022рік» суму 4830 грн. замінити на суму 5430грн.

2.1 У таблиці у пункті «Період фінансування Програми 2022рік суму 4830 
грн. замінити на суму 5430 грн. Таблицю викласти у слідуючій редакції:

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити до 
виконання 
Програми.

Період виконання Програми Усього витрат на 
виконання 
Програми.

2021 рік 2022 рік

Обсяг ресурсів, 
усього:
місцевий бюджет 3620 грн 5 430грн 9050грн.
інші джерела.

З.У розділі 6. «Заходи програми» у пункті «загальні обсяги фінансування» 
суму 8450 грн. замінити на суму 9050 грн.

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСТЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1437

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету на фінансування КУ 
«Інклюзивно -ресурсний центр 
Кременецької міської ради»

З метою забезпечення надання інклюзивної освіти у комунальних закладах освіти на
території Почаївської міської територіальної громади, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного 
кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Иррсдтти кошти з Почаївського міськгто бюдатту до Крс.мснсцыюго міьнкгго бюджету 
як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 60.00 тис/ шістдест тисяч) 
гривень на фінансування послуг, що будуть надаватися КУ «Інклюзивно-ресурсний центр? 
Кременецької міської ради».

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького міського бюджету згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського 
бюджету.

4. за виконанням nanon) рішення покласти на постійну комісую з питань фінанесн, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку. інвестицій та. міжнародного 
співробітництва.

Сергій Мамчур 
Галина Бондар

іасиль БОЙКО



Додаток 1
до рішення міської ради 

№>1437 від « 23 » грудня 2021 р.

ДОГОВІР КО

ПРО ПЕРЕДАЧУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївського міського бюджет у до Кременецького міського бюджету

м. Почаїв ___________

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка Василя 
Сергійовича. ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». з однієї с торони та Кременецька міська 
рада в особі Кременецького міського голови Смаглюка Андрія Миколайовича. 
(надалі отримувач субвенції). який діє на підставі Закону України «'Про місцеве 
самоврядування в Україні». з другої сторони. (разом - Сторони), з метою 
своєчасності. рівномірності. гарантованості та повноти перерахування 
трансферту відповідно до ст. 93. ст. 101 Бюджетного кодексу України. уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача коштів іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького міського бюджету у вигляді 
міжбюджетного трансферту в розмірі 60.00 тис. (шістдесят- тисяч) грн. на 
фінансування послуг. що будуть надаватися КУ «Інклюзивно-ресурсний центр 
Кременецької міської ради».
1.2. Цим договором Сторони встановлюють. що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького міського 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів іншої 
субвенції на рахунок КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської 
ради» в розмірі 60.00 тис. ( шістдесят тисяч) грн.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти на рахунок установи 
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради в розмірі 60.00 тис. 
(шістдесят тисяч) грн. на:

- оплату послуг. що надаватимуться комунальним закладам освіти 
Почаївської територіальної громади в сумі 60.00 тис. (шістдесят- тисяч) грн:



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).
3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє 
до 31 грудня 2022 року включно.
4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою 
сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв
вул. Возз’єднання, 16 
Почаївська міська рада 
Почаївський міський голова

47000, м. Кременець 
вул._____________________
Кременецька міська рада 
Кременецький міський голова

_________________ Василь БОЙКО _______ Андрій СМАГЛЮК

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 1 до рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№ 1438 від «2 3» грудня 2021 
року

Заходи які плануються до реалізації у 2022 році

Заходи Програми Кременецької територіальної громади «Забезпечення 
лікарськими засобами пільгових верств населення на 2021-2023 роки»

Перелік по групах населення та 
категоріях захворювань

Кількість пацієнтів Обсяги фінансування 
на 2022рік (тис.грн.)

Інші 2791 17,6
Онкологічні захворювання 51 11,8
Ревматизм 31 0,8
Хвороба Паркінсона Г 21 5,3
Стан після операцій з протезування 
клапанів серця

8 0,3

Діабет нецукровий 1 7,3
Всього: 43,1

Заходи Програми «Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
технічними засобами на 2021-2023 роки»

Найменування 
засобу

Кількість 
осіб 3
інвалідністю, 
які 
потребують 
даний засіб

Орієнтовна 
вартість 
одиниці 
засобу, 
грн\1шт.

Кількість 
одиниць 
засобу для 
забезпечення 
1 особи 3 
інвалідністю 
на місяць 
(гр>н)

Потреба в 
коштах на 
місяць для 
однієї особи 
3 
інвалідністю 
(грн.)

Потреба в 
коштах на 
рік для
однієї особи 
3 
інвалідністю 
(грн.)

Загальний 
обсяг коштів 
необхідних 
для 
забезпечення 
осіб 3
інвалідністю 
даним 
засобом на 
2022рік, 
(грн)

Калоприймач, 
сечоприймач

2 61,9737 19,0 1177,5 14130 28260

Підгузки 2 8,0 45,0 360 4320 8640
Всього: 36900

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 2 до рішення 
міської ради №1438 
від « 23 » грудня 2021 
року

ДОГОВІР
про передачу іншої субвенції з бюджету Почаївської міської територіальної 

громади до бюджету Кременецької міської територіальної громади

Цей договір укладено з метою забезпечення додаткових заходів у сфері охорони 
здоров'я населення Почаївської міської територіальної громади, виконання та 
фінансування яких передбачено Програмами затвердженими рішеннями сесії 
Кременецької міської ради №250 від 25 лютою 2021 року «Про затвердження Програми 
Забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення на 2021-2023 роки». 
№249 від 25 лютою 2021 року « Про затвердження Програми Забезпечення осіб з 
інвалідністю. дітей з інвалідністю технічними засобами на 2021-2023 роки.

Договір укладено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Кременецька міська рада в особі міського голови 

Андрія Смаглюка та Поча’ївська міська рада в особі міського голови Василя Бойка. які 
діють на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача з бюджету Почаївської міської 

територіальної громади до бюджету Кременецької міської територіальної громади 
коштів в сумі 80.000 грн. (вісімдесят тисяч гривень) на співфінансування Програм 
Кременецької територіальної громади. для забезпечення додаткових заходів у сфері 
охорони здоров’я населення Почаївської територіальної громади , а саме:

1. Програма «Забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення на 
2021-2023 роки». в сумі 43100 грн.(сорок три тисячі сто гривень).

2. Програма « Забезпечення осіб з інвалідністю. дітей з інвалідністю технічними 
засобами на 2021-2023 роки». в сумі 36900 грн. ( тридцять шість тисяч дев'ятсот 
гривень).

ПІ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках бюджету 
Почаївської міської територіальної громади у 2022 році іншої субвенції до бюджету 
Кременецької міської територіальної громади.

3.2. Одержувач коштів. зобов'язується спрямувати кошти передбачені даним 
доювором на:

3.2.1. Програма «Забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення 
на 2021-2023 роки». в сумі 43100 грн.(сорок три тисячі сто гривень).

Кошти для виконання даної програми будуть передані з бюджету Почаївської 
міської територіальної громади в бюджет Кременецької міської територіальної громади 
міжбюджетним трансфертом у 2022 році в сумі 43100 гривень на потреби для жителів 
Почаївської міської територіальної громади .



Перелік по грудах нлтнлнння та 
категоріях захворювань

Кількість пацієнтів Обтяги фінантування 
на 2022 рік ( тит.

грн.)

Інші 2791 17,6
Онкологічні захворювання 51 11,8
Ревматизм 31 0,8
Хвороба Паакінтона 21 5,3
Стан пітля операцій з протезування 
клапанів терця

8 0,3

Діабет нецукровий 1 7,3
Втього: 43,1

3.2.2. Програма « Забезпеченім осіб з і невлі,щіістто, дітей з і нвалідністю технічними 
засобами нл 2021-2023 роки», а тумі 36900грн. ( тридцять шітеь еитяе дев'ятсот 
фивнпь) есіанби технічних засобів медичною еаизнленння особам з інвалідністю, які 
проживають на території Поеаїаської міської територіальній громади.

Найменування 
затобу

Кількість 
отіб 3
інаалідніттю, 
які 
потребують 
даний затіб

Орієнтовна 
вартість 
одиниці 
затобу, 
грн\1шт.

Кількість 
одиниць 
затобу для 
забезпечення 
1 'отоби 3 
інвалідністю 
на мітяць 
(грн.)

Потреба а 
коштах на 
мітяць для 
однієї отоЄн 
3 
інвалідністю 

(грн.)

Потреба а 
коштах на 
рік для
однієї отоби 
3 
інвалідністю 
(грн.)

Загальний 
обтяг коштів 
необхідних 
для 
забезпечення 
отіб 3
інаалідніттю 
даним 
за^бом на 
2022 рік, 
(грн)

Калоприймач, 
сечоприймае

2 61,9737 19,0 1177,5 14130 28260

Підгузки 2 8,0 45,0 360 4320 8640
Втього: 36900

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей договір укладений а двох автентичних паимірниках укааїнтькою мовою 
(по одному кожній із СТорІіі ).

4.2. Сторони нетуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору а порядку, передбаченому чинним .законодавством України.

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в тилу з моменту йоіо еідеитання і діє до 31 грудня 2022 
року включно.

5.2. Зміни 'та доеовнення до цього договору внотятьтя за еитьмовою згодою 
сторін на підставі додаткової угоди.



VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

_____________Василь БОЙКО

Секретар міської ради

47003, м. Кременець

вул. Шевченка, 67

Кременецька міська рада

Кременецький міський голова

___________ Андрій СМАГЛЮК

Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021 року

Про внесення змін до 
структури та штатної 
чисельності Почаївського 
центру культурних послуг

№1439

Розглянувши листи директора Почаївського центру культурних 
послуг за вхід №1064 від 26.11.2021 року. №1067 від 29.11.2021 року, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури та штатної чисельності Почаївського 
центру культурних послуг, а саме:

- добавити 0.25 ставки працівника по обслуговування приміщень. 
доповнивши відповідну посаду до 1,0 ставки.

- добавити 0.25 ставки костюмера. доповнивши відповідну посаду 
до 1.0 ставки.

- ввести 1.0 ставку посади прибиральника у Центр культурних 
послуг с. Ридомиль - філія Почаївського центру культурних 
послуг-.

2. Затвердити структуру та штатну чисельність Почаївського 
центру культурних послуг з урахуванням змін у новій редакції, щ,о 
додається.

ань.
3. Конторой ішення покласти на постійну

комісію з ■гуманітарнихгг

И Ну
Мкькип іолонзтО киль БОЙКО

„Андрій Чубик '' рд
^052.7^х

Сергій Мамчур



Додаток 1 
до рішення міської ради №-1439 

від « 23 » грудня 2021 р

Структура та штатна чисельність 
Почаївського центру культурних послуг

№ 
п/п

Найменування структурного підрозділу 
(посади)

Кількість шт.
ОД.

Почаївський центр культурних послуг

1 Директор 1,0

2 Керівник художній 1,0

3 Керівник народного колективу 3,0

4 Концертмейстер 1,0

5 Керівник гуртка 2,0

6 Костюмер 1,0

7 Робітник по обслуговуванню 1,0

8 Головний бухгалтер 1,0

9 Бухгалтер ґ 0,5

10 Прибиральниця 2

11 Сторож 1,0

12 Оператор газ котельні 1,5

Відокремленні структурні підрозділи-філії

Клуб с. Старий Почаїв - філія

13 Завідувач клубу

Клуб с. Лосятин - філія

14 Завідувач клубу 1,0

15 Керівник народного колективу 0,75

Центр культурних послуг с. Будки - філія

16 Директор центру 1,0

17 Керівник художній 1,0

18 Культopгаиізатдо 1,0



Центр культурних послуг с. Ридомиль - філія

19 Директор центру 1,0

20 Керівник художній 1,0

21 Культорганізатор 1,0

22 Прибиральник 1,0

Всього 25,75

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «23» грудня 2021 року №1440

Про надання дозволу на укладання 
договору щодо відшкодування 
витрат на опалення об'єкта 
будівництва в с. Старий Тараж

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення депутата Почаївської міської ради 
Паляниці Тараса Михайловича за вих.№44/2021 від 21.12.2021 р., з метою 
забезпечення умов для завершення робіт по об'єкту будівництва в с. Старий 
Тараж. сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Опорному закладу Почаївська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів Почаївської міської ради на укладання договору з ТОВ 
«Альянс Буд Груп» на відшкодування вартості спожитого газу на опалення 
об'єкта будівництва по проекту «Реконструкція філії «Старотаразька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІП ст. Почаївської міської ради за адресою: вул. 
Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 
Коригування».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного 
розвитку, інвестицій, та мііжна^Ьдного співробітництва.
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Міський Голова 

Андрій ЧуРйСл V;

Сергій МО^дур'ЧУ^
Галина Бо

* 7

;Z 2

!Ч«,

Василь Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021 року № 1441

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету на видатки за 
енергоносії закладами охорони 
здоров'я

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров'я на території
Почаївської міської територіальної громади, з метою забезпечення умов для належного 
функціонування первинної ланки медицини, керуючись ст. 89. 101 Бюджетного кодексу 
України. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з бюджету Почаївської міської територіальної громади до 
бюджету Кременецької міської територіальної громади як іншу субвенцію у вигляді 
міжбюджетного трансферту в сумі 200.00 тис. ( двісті тисяч) гривень на галузь «Охорона 
здоров’я» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони 
здоров'я первинної ланки медицини».

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з бюджету 
Почаївського міської територіальної громади до бюджету Кременецької міської 
територіальної громади згідно з додатком І.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. пі/діисааи договір про передачу та прийняттгя 
видатків іншої субвенції з бюджету Почаївської міської територіальної громади до бюджету 
Кременецької міської територіальної громади.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету. планування соціально-економічного розвитку. інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Андрій Чубик 
Сергій Мамчур 
Галина Бондар

асиль БОЙКО



Додаток I 
до рішення міської ради 

№I44I від « 23 » грудня 202I року

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ

з бюджету Почаївської міської територіальної громади до бюджету Кременецької 
міської територіальної громади

м. Почаїв ___________

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону України 
«.Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та Кременецька міська 
рада в особі Кременецького міського голови Смаглюка Андрія Миколайовича, 
(надалі отримувач субвенції), який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з другої сторони, (разом - Сторони), з метою 
своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування 
трансферту' відповідно до ст. 89, ст. 10I Бюджетного кодексу України, уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача коштів іншої субвенції на 
галузь охорони здоров'я з бюджету Почаївської міської територіальної громади 
до бюджету Кременецької міської територіальної громади у вигляді 
міжбюджетного трансферту в сумі 200,00 тис. (двісті тисяч) грн.
1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з бюджету 
Почаївської міської територіальної громади будуть перераховуватися до 
бюджету Кременецької міської територіальної громади відповідно до 
затвердженого помісячного розпису видатків бюджету.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов'язується проводити перерахунок коштів іншої 
субвенції на галузь «Охорони здоров’я» на рахунок бюджету Кременецької 
міської територіальної громади в розмірі 200,00 тис. ( двісті тисяч) грн.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти на рахунок установи 
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Кременецької міської ради для здійснення видатків по га_иузі 
«Охоронна здоров’я» на:

оплату комунальних послуг 'та енергоносіїв комунальними закладами 
охорони здоров’я первинної ланки медицини, що знаходяться на території 
Почаївської міської територіальної громади в сумі 200,00 тис. (двісті тисяч) грн;



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автен тичних примірниках українською мовою 
(по одному кожній із сторін ).
3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє 
до 31 грудня 2022 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою 
сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІААРРХС СТОРІН

47025 м. Почаїв
вул. Возз ’ єднання, 16
Почаївська міська рада
Почаївський міський голова

47000, м. Кременець
вул.
Кременецька міська рада 
Кременецький міський голова

Василь БОЙКО Андрій СМАГЛЮК

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 »грудня 2021 року №1442

Про внесення змін до Програми 
«Організація свят- та розвиток 
культури та мистецтв 

Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

З метою корегування заходів програми відповідно до фінансових 
можливостей міського бюджету, керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, та відповідно до Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до Програми « Організація свят та розвиток культури 
та мистецтв Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки» , та 
викласти відповідні зміни згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету» планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

і»
//'О ,./■>— 

о У''

Міський г ■ олова' 
«І?! 1 Ш 

Коношевська М.Ц.У д \ '

Василь БОЙКО

о



Додаток ! 
До рішення сесії 
І Іочаїнської міської ради 
№ 1442 від 23.12. 2021р.

Зміни , що вносяться до Програми « Організація свят та розвиток
культури та мистецтв Почаївської територіальної* громади на 2021-2022 роки»

І. В паспорті Програми:
1.1. В комірці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру 531400 грн. замінити на 

цифру 653400 грн.
2. У рюзділі 5 Фіі^й^т^с^ог^єі забеепеченгн

2.1. У першому реченні першого абзацу цифру 53 1400грн. замінити на цифру 653400грн.
2.2. Таблицю викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які
пропонується залучити до 
виконання Програми.

Період виконання
Програми

Усього витрат на
виконання Програми.

2021 рік. 2022 рік.
Обсяг ресурсів,усього:

653400 грн.місцевий бюджет 265700грн. 387700грн.
інші джерела.

З.У розділі 6 Заходи Програми викласти в наступній редакції:
Назва 

напряму 
діяльності

Перелік заходів Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансував 

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування

Очікуваний 
результат

2021р. 2022р.

1 .Орга
нізація 
свят та
розвиток 
культури 
та 
мистецтв 
на 
території 
Почаївськ 
ої 
територіа 
льної 
громади

1.1. Новорічна 
казка для дітей з 
обмеженими 
можливостями 
та дітей громади

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

8000 
грн.

8000 
грн.

Організація 
концерту та 
свята із
врученням 
подарунків.

1.2. Святковий 
концерт 
присвячений 
Дню Соборності 
України

(січень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

________

Проведення 
концерту

1.3.Святковий 
захід 
присвячений до 
дня закоханих

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Проведення 
концерту

1.4.Концерт 
духовної пісні

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

- - Проведення 
концерту

1.5.Відзначення 
дня День
Свободи

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500

1 .б.Відзначення 
річниці 
Т.Г.Шевченка

(березень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

4000 4000 Проведення 
та організація 
концерту,

1.7.Церемошаль 
ний похід.
Мітинг-реквієм 3 
нагоди свята Дня 
перемоги над 
нацизмом у
Другій світовій 
війні

(травень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Проведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів



1 1.8.Концерт 
присвячений до 
Дня Матері

(травень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Нроведення 
та організація 
концерту,

1 Д.Участь в
обласному 
драматичному 
конкурсі « Юні 
драматурги»

(травень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Нроведення 
дитячого 
конкурсу

І.ІО.Участь в
НААТ»
Веселка» у
фестивалі «
Бонна-фест» 
м.Кременець

(червень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1000 1000 Транспортне 
перевезення 
учасників 
художньої 
самодіяльно 
сті.

1.11 .День села 
Лосятин

(липень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів

1.12.День рибака 
села Старий
Тараж

(червень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.13. День міста 
Ночаїв

(липень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

188000 300000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.14.День села 
ЛІДИХІВ

(липень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.15.Урочистості 
до дня Прапора

(серпень) Лочаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Організація 
святкових 
заходів

1.16. День села 
Будки

(серпень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
святкових 
заходів

1.17. Святковий 
концерт до дня 
Незалежності 
України

(серпень) Иочаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

- Організація 
святкових 
заходів

1.18. Дитячий 
вокальний 
конкурс «
Ночаївські 
дзвіночки»

(вересень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.19.Святковий 
концерт ,
присвячений 
дню Захисника 
України

( жовтень) Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1200 1200 Нроведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів

1.2О.Мітинг,прис 
вячений Дню
пам'яті жертв
голодоморів

(листопад 
)

Ночаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500

________

Нроведення 
траурного 
мітингу та
поминальної 
панахиди 
жертвам 
голодоморів і 
політичних 
репресій.



1.21 .Благодійна 
акція до дня 
св.Миколся 
«Подаруй дитині 
радість»

(грудень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

6000 6000 Проведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів

1.22. День села
Старий Почаїв

(червень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 Організація 
концерту^та 
проведення 
святкових 
заходів

Всього: 265700 
грн.

387700 
грн.

Всього разом: 653400 грн.

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021р. №1443

Про організацію харчування, 
в закладах освіти Почаївської 
міської територіальї і ої громади 
на 2022р.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». частиноюЗ.ст.56 Закону України «Про освіту». частиною 3 ст.21.Закону 
України «Про загальну середню освіту», частиною 5 ст.35 Закону України «Про 
дошкільну освіту». постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 
«Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних. 
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із 
змінами). постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856. 
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах» від 19 червня 2002 року № 856. постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.03 2021року №305 “Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку”. наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 
«Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у 
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із 
змінами). з метою забезпечення повноцінного харчування учнів пільгових 
категорій, учнів за кошти батьків закладів загальної середньої освіти. вихованців 
закладів дошкільної освіти та дітей пільгових категорій, керуючись статтею 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл опорному закладові Почаївська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області на організацію послуг з 
гарячого харчування учнів приватними підприємцями на 2022рік.

1.2. Директору опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ПІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області Гичці Г. І. здійснити усі 
необхідні організаційно-правові заходи. щодо надання послуг з організації



гарячого харчування учнів закладу освіти на 2022 рік приватними підприємцями, 
за кошти місцевого бюджету та за кошти батьків відповідно до чинного 
законодавс тва України.
2. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах Почаївської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 20 гривень на 
день для закладів освіти сільської місцевості, 27 гривень на день для опорного 
закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради 
Тернопільської області (місто).
2.1. Забезпечили і безкоштовним і харчуванням і учнів на 2022 рік у закладах 

загальної середньої освіти:
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 
виховуються в сім’ях осіб, які їх замінюють, в тому числі в будинках сімейного 
типу;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 
інклюзивних класах (групах);
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
від селения, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист' 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ' в тому числі 
дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”;
- дітей з інвалідністю за посвідченнями ;
- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України;
- дітей, працівників правоохоронних органів, осіб рядового і начальницького 
складу, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов’язків;

З.Встановити вартість харчування однієї дитини у дошкільних навчальних 
закладах громади на 2022рік у розмірі 37гривень на день.

3.1.В  становити розмір плати для батьків за харчування дітей для міста Почаїв у 
розмірі 60 відсотків та 50 відсотків у сільській місцевості від встановленої 
вартості харчування за день перебування дитини в дошкільних навчальних 
закладах громади

3.2. Забезпечити безкоштовним харчуванням вихованців на 2022 рік у закладах 
дошкільної освіти:
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 
виховуються в сім’ях осіб, які їх замінюють, в тому числі в будинках сімейного 
типу;



- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 
інклюзивних групах;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим, сім'ям»;
- дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є: особами з інвалідністю 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 
(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
відселення, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в тому числі 
дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”;
- дітей з інвалідністю за посвідченнями
- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України;
- дітей, працівників правоохоронних органів, осіб рядового і начальницького 
складу, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов'язків;
- дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах ( за рішенням 
виконавчого комітету Почаївської міської ради)
3.3. Зменшити у закладах дошкільної освіти на 50% розмір плати за харчування 

дітей для батьків, у сім'ях яких виховується троє і більше дітей.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників закладів 

освіти Почаївської територіальної громади.
5. Виннати таким. що втратило чиншеть рішп^іняя сесії, восьмого скликання 
Почаївської міської ради від 24 грудня 2020р. №98 «Про надання дозволу на 
послуги з гарячого харчування, затвердження вартості гарячого харчування в 
закладах освіти Почаївської міської територіальної громади ».

6. Кннррль ь за иикннанням даос^оо рішнння покласти н а поттійуу комісію з 
питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, 
інвестиційта : :міжйнрпдйкск співробітництва.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року № 1444

Про бюджет Почаївської міської територіальної громади 
на 2022 рік

(19521000000)
Розглянувши рішення виконавчого комітету Поеаївської мітької ради 

від 17 грудня 2021 року № 335 «Про бюджет' Hсеаївськ'сї мітької тхоит■ооіальнсї 
громади на 2022 рік», враховуючи пропозиції поттійної комітії з питань 
фінантіа, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного сеівробітииптва, керуючий. Бюджетним кодектом України, 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про мітцєвх 
самовоядування а Україні” Почаївтька мітька рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи мітького бюджету у тумі 145 597 200 гривень, у тому читлі 

доходи загального фонду мйтького бюджету 144 447 600 гривень та доходи 
техціальнсго фонду мітького бюджету 1 149 600 гривень згідно з додатком 1;

видатки мітького бюджету у ту.мі 145 597 200 гривень, у тому читлі 
видатки загального фонду мітького бюджету - 144 314 500 гривень та видатки 
епеціального фонду мітького бюджету - 1 282 700 гривень;

профіцит за загальним фондом мітького бюджету у тумі 133100 
гривень, згідно з додатком 2;

дефіцит за спх'ціальним фондом мітького бюджету у тумі 133100 
гривень, згідно з додатком 2;

оборотний залишок бюджетних коштів мітького бюджету у розмірі 
72 000 гривень, що становить 0,05 відестка видатків загального фонду мітького 
бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд мітького бюджету у розмірі 900 000 гривень, що 
становить 0,6 відтотка видатків загального фонду мітького бюджету, 
визначених цим пунктом

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів мітького бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно додаткамти 3.



3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 5.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу5 України 
надати право виконавчому комітету Почаївської міської ради приймати 
рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів -трансфертів з державного 'та 
місцевих бюджетів міському бюджету, у період між сесіями Почаївської 
міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів- бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва з наступним внесенням змін до рішення Почаївської міської 
ради про бюджет міської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 
місцевих програм у сумі 685 900 гривень згідно з додатком 7.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать 

доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 
визначені статтями 97, ЮЗ2 Бюджетного кодексу України, а також такі 
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2022 рік»:

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету;

- інші субвенції з місцевого бюджету;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України щодо 
спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду місцевого 
бюджету.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти визначені пунктом I0 частини 1 
статті 7I Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального 
фонду.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального 
фонду міського бюджету згідно з статтями 69 і та 71 Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 
Бюджетного кодексу України та на видатки відповідно до джерел надходжень 
визначених у пункті 6 цього рішення.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального 
фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;



• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• соціальне забезпечення;
• поточні трансферти місцевим бюджетам;
• підготовка кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
• забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації. виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;

• наукову і науково-технічну діяльність;
• компенсація процентів, сплачених банкам та/або іншими 

фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами на 
будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

• оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів 
культури;

• оплату енергосервісу.

9. Надати право фінансовому відділу Почаївської міської ради в 
процесі виконання міського бюджету, за обгрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету 'та кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому відділу Почаївської міської ради отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покритая 'тимчасових 
касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до 
прийняття рішення міської ради «Про бюджет' Почаївської міської 
■територіальної громади на 2023 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та 
наказу Міністерства фінансів України від 2б серпня 2014 року № 836 „Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) головним розпорядникам коштів 
бюджету міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 



законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог- та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у 'триденний строк з дня 
затвердження 'таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та 'теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, з 
врахуванням статей 13 та 51 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право виконавчому комітету Почаївської міської ради:
12.1. Здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів 
міського бюджету за кодами програмної та економічної класифікації видатків 
за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд 
бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення/зменшення 
видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків;

12.2. Здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до 
наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 „Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів” (зі змінами), зумовлений такою зміною назв та переліку 
кодів перерозподіл видатків міського бюджету в межах загального обсягу 
бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету за 
кодами програмної класифікації видатків за загальним 'та спеціальним фондами 
бюджету.

13. Розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади 
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Додатки 1-3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Почаївській міській раді забезпечити опублікування цього рішення 
в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконай
комісію
розвитку

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
^йшкикнаннан сів./бюджету, планування соціально-економічного 
БсіпндйіггФ>жжнщ^сдпо.и о співробітництва.

Міськ оца)
\\ сЛ (М

Ольга БОДЮК\ V
Галина БОТДАРЇДт

Василь БОЙКО



Додагпь 7
до рішення Почаївської міської ради 

від 23 грудня 2021 року № 1444

Розподіл виграї міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм у 2022 році
19521000000
код бюджг-туї ....  , ____________________________________________________________________________________________ __________________________________ ________ __ __________ ___  _   __________________ _______________________________ !фШ)_

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитували 
я місцевого 

бюджету

Код
Функтюналь 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитували 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевою бюджету

Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено 
місцеву регіональну програму Усього ■ Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет' розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 459 000 459 000 - -

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 459 000 459 000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення Програма "Турбота" Рішення сесії міської ради від

30.10.2020 року №2714 190 000 190 000 - -

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

Організація свят та розвиток культури і 
мистецтв Почаївської мтг на 2021-2022 
роки

Рішення сесії міської ради від
30.10.2020 року №2713 269 000 269 000 - -

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської* ради (головний 
розпорядник)

226 900 226 900 - -

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської* ради 
(відповідальний виконавець)

226 900 226 900

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Допомога дітям-сиротам і дітям 
позбавленим батьківського піклування 
Почаївської мтг на 2021-2022 роки

Рішення сесії міської ради від
30.10.2020 року №2719 5 430 5 430 -

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Цільова програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської мтг на 
2021-2022 роки

Рішення сесії міської ради від
30.10.2020 року №2720 140 000 140 000 -

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту

Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської мтг на 2021-2022 роки

Рішення міської ради від 30.10.2020 
року № 2718 81 470 81 470 - -

і. X X і X ■ ■ УСЬОГО X Ч І X і; -Н ■ ■ 685 900 685 900
/7

екретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 5 
до рішення Почаївської міської ради 

від. 23 грудня 2021 року № 1444

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік 
19521000000

(код бюдже-уі

1. Показники міжбюджетпих трансфертів з інших бюджетів
■грні

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавала міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 126 576 700
99000000000 Державний бюджет 26 576 700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 65'373 .100
99000000000 Державний бюджет 65 373 100

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

526 200

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 526 200
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 53 800

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 53 800
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

■•д-..;.. :- ф:.. д
X УСЬОГО за розділом І та II, у тому числі: 92 529 800
X загальний фонд 92 • 529 800

Ж.;:. X спеціальний фонд .................... ........... :

2. Показники міжбюджетних т зансфертів іншим бюджетам (грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюдж'етного трансферту

Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 340 000

19561000000 9770 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 340 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X УСЬОГО за розділом І та 11, у тому числі: 340 000
./Хж. X/. загальний фонд ‘ 340 000

..'Ф'Ф.- X б - X спеціальний фонд

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради

від 23 грудня 2021 року № 1444
РОЗПОДІЛ

видатків міською бюджету на 2022 рік
19521000000
(код бюджету) ___________________________, _______ (гри)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Наймеїсуваїня головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця. 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
■: усього " видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

: усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 ■< .5'. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 32 152 200 32 152 200 16 575 000 1 254 400 - 5 000 - 5 000 - - - 32 '157 200

0110000 Почаївська міська рада (відпімяг&апьмим 
виконавець)

32 152 200 32 152 200 16 575 000 1 254 400 - 5 000 - 5 000 - - - 32'157 200

0110150 0150 0111

Організаційне. інформаційно-аналітичне та 
матеріалгьно-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради. районної ради. районної у 
місті ради (у разі її створення). міської, 
селищної. сільської рад

11 528 700 11 528 700 8 500 100 577 200 - ■ - - - - - - 11 528 700

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 2 410 500 2 410 500 - - - - - - - - - 2 410 500

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку 10 000 10 000 - - - - - - - - - 10 000

0113050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб. які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

7 400 7 400 - - - - - - - - - ; 7 400

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам. які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку. особам з 
інвалідністю. дітям з інвалідністю. хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

■; 250 000 250 000 - - - > :■ - - - - - - : 250 000

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин. ремонт. технічне обслуговування 
автомобілів. мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

5 О00 5 000 - - - ■ . . , - - - - - - : 5 '000

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці 38 400 38 400 - - - - - - - - 38 400

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

3 ■ 705 000 3 705 000 3 002 100 - - - - - - - - 3 ■ 705 000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 193 000 193 000 - - - : : : : :■ ? - - - - - - ; Ці. 193 000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 860': 400 1 860 400 1 425 000 - - . - - - - - - 1 860 ■ 400
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок Т 450 300 1 450 300 1 061 800 130 900 - ■ґ 3'000 - 5 000 - - - р/,1 455 ■ 300

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури. клубів. центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

Г 3' 815 ■ 500 3 815 500 2 586 000 546 300 - [М - - - - - ; 3 ■.815.1500

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 269 000 269 000 - - - .: ї :* - - - - - 7 269 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 321 000 4321000 - - - І Я.;і і і і <.і - - - - - 4 321■ 000



011746) 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

2 :250 .000 2 250 000 - - - - - - - і? 2 "250 000

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування і 38; 000 38 000 - - • L 2 •. : * - - - - 38 000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 109 766 400 109 766 400 82 550 700 6 046 300 - 1'277.700 133 100 1 144 600 158 350 133 100 111 044 100

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 109766 400 109 766 400 82 550 700 6 046 300 - 1 ' 277 700 133 100 1 144 600 158 350 133 100 111 -044 100

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 368 400 1 368 400 1 057 800 - - - ■ . : - - - - - 1 368400

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 949 300 12 949 300 8 853 900 1 072 900 - 590 400 - 590 400 - - 13 539 700

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 20 566 900 20 566 900 11 934 000 4 513 000 - 361 000 - 361 000 - - 20 927 900

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 65 373 100 65 373 100 53 584 500 - - - - - - 65 373 100

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

3 "355; 000 3 355 000 2 488 900 222 800 - - ■- - - - - 3 355 000

0611080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими 
школами

5 533 700 5 533 700 4 309 400 237 600 - 193 200 - 193 200 158350 - 5 726 900

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5 430 5 430 - - - - - - - - 5 430

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

393 100 393 100 322 200 - - 133 100 133 100 - - 133 100 526 200

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

140 000 140 000 - - - ■ - - - - - - 140 000

0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 81 470 81 470 - - - - - - - - - 81" 470

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник) 2 395 900 2 395 900 898 500 - - - - - - - 2 395 900

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (віДпглвіДальний виконавець) 2 395 900 2 395 900 898 500 - - " А . : < - - - - - 2 395 900

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 " 155" 900 1 155 900 898 500 - - : -- - - - - Р-Т. 1'55 900

3718710 87Ю 0133 Резервний фонд місцевого бюджету А 900 000 900 000 - - - - - - - 900 000
3719770 9770 0180 інші суОвенції в місцевого бюджету 340" 000 340 000 - - - /■ / - - - - :’"Р.;і34Р 000

■ : "X. .J XI?. X ' усього ,/■■■'Р': ТГр314 500 144'314 500 100 024 200 7 300-700 Р Ц 282 700 133 - 100 1 149 -600 і 158- 350 133 100 145 597 200

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 23 грудня 2021 року № 1444

Фінансування міського (бюджету на 2022 рік
19521000000
(код бюджету )______________________________________________________________________________________________________(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування . ' - -133 100 133 100 133 100

208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів - -133 100 133 100 133 100

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -133 100 133 100 133 100

Х-д“:’": Загальне - фінансування • -133 100 133 100 133: ' 100
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними 
операціями ■ . - -133 100 133 100 133 100

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - • ' - -133.100 133 100 133 100

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -133 100 133 100 133 100

X Загальне фінансування - -133 100 133 100 133 -'100

Секретар міськ ої ради Сергі й МАМЧУР
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Додаток I
до рішення Почаївської міської ради 

від 23 грудня 202I року № 1444

Доходи міського бюджету на 2022 рік
19521000000
(код бюджету)______________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 51'157 400 51 157 400 - -

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 32 451 300 32 451 300 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 32 354 100 32 354 100 - -

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
у вигляді заробітної плати

27 764 100 27 764 100 - -

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами

458 800 458 800 - -

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

3 576 300 3 576 300 - -

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами зй результатами річного 
декларування

554 900 554 900 - -

11020000 Податок на прибуток підприємств 97 200 97 200 - -

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 97 200 97 200 - -

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 201 700 201 700 - -

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

167'900 167 900 - -

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування

28 900 28 900 - -

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

139 000 139 000 - -

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення 33 800 33 800 - -

13040100 Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевою значення 33 800 33 800 - -

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 4 336 '600 4 336 600 - -

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 730' 600 730 600 - -

14021900 Пальне 730 600 730 600 - -



14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

2 506 000- 2 506 000 - -

14031900 Пальне 2 ■ 506 000 2 506 000 - -

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

1 100 000 1 100 000 - -

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

14 167 800 14 167 800 - -

18010000 Податок на майно 5 573 700 5 573 700 - . -

18010-100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості

7 -600 7 600 - -

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості

195 000 195 000 - -

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості

879 200 879 200 - -

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, . які є . 
власниками об'єктів нежитлової нерухомості

.".638 300 638 300 . . - -

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 510. 000 510 000 -
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 195. 500 1 195 500 -
18010700 Земельний податок з -фїзичних осіб 1 359 .000 1 359 000 -
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 789.100 789 100 -
18030000 Туристичний збір 185 200 185 200 -

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 65 000 65 000 -

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 120 200 120 200 -

18050000 Єдиний податок 8 "408 ■ 900 8 408 900 -
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 322 200 322 200 -
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 942 500 6 942 500 -

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків'

1 144 200 1 144 200 - -

20000000 Неподаткові надходження 1 '910 000 760 400 1 149 600 -

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 183; 700 183 700 - -

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або

85'300 85 300 - -

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучаються до відповідного місцевого бюджету

85 300 85 300 - -

21080000 Інші надходження 98'400 98 400 - -
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 44 600 44 600 - -



21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

53 800 53 800 - -

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 576 700 576 700 - -

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 465 800 465 800 - -

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 177. 500 177 500 - -

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

288 300 288 300 - -

22080000
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном

110 900 110 900 - -

22080400
Надходження від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

110 900 110 900 - -

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 149 600 - 1 149 600 -

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із 
законодавством

1 149.600 - 1 149 600 -

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними« 
установами згідно з їх основною діяльністю 1 149 600 - 1 149 600 -

Усього доходів (без . урахування міжбюджетних 
трансфертів) 53 067.400 51 917 800 1 149 600 ....-

40000000 Офіційні трансферти 92 529 800 92 529 800 - -
41000000 Від органів державного управління 92 529 800 92 529 800 - -

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 26 576 700 26 576 700 - -

41020100 Базова дотація 26 576■ 700 26 576 700 ■ - -

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 65 373 100 65 373 100 - -

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 65 373 100 65 373 100 - -

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 580 000 580 000 - -

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

526 200 526 200 - -

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 53 800,00 53 800,00 - -

Разом доходів 145 597700 144 447 600 1 . . . 149 600 -

Секроеіар міської ради Сергій МАМЧУР



№ 1445

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року
м. Почаїв

Про внесення змін до структури
та штатного розпису
Почаївської міської ради

Керуючись статтями 26,54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» зі змінами, та доповненнями міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни з 01.01.2022 року до структури та загальної чисельності 
виконавчого органу Почаївської міської ради, затвердженої рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 15 від 03.12.2020 року на 2021 рік :

1.1. Ввести до структури, загальної чисельності та штатного розпису/
виконавчого органу Почаївської міської ради у відділ соціального 
захисту населення та праці посаду :

- спеціаліст І - ї категорії - 2 штатних одиниці.
1.2. Ввести до структури, загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради відділ Служби у справах дітей з 
посадою:

- начальник відділу - 1 штатна одиниця.
1.3. Ввести до структура загальної чисельності та штатного розпису 
відокремленого структурного підрозділу - відділу освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради посаду :

- головний спеціаліст - 1 штатна одиниця.
2. Вивести із структури , загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради :
2.1. Із організаційно - інформаційного відділу - посаду

- спеціаліст І - ї категорії з питань розвитку культури - 1 штатна одиниця ;
- спеціаліст І - ї категорії з питань інформаційної політики - 1 штатна 

одиниця.
2.2. Із відділу соціального захисту населення та праці - посаду

- спеціаліст 1-ї категорії - інспектор праці та благоустрою - 1 штатна 
одиниця.
2.3. Вивести із структури, загальної чисельності та штатного розпису 
відокремленого структурного підрозділу - відділу освіти, молоді та спорту



Почаївської міської ради посаду:
- спеціаліст 1-ї категорії - 1 штатна одиниця.

3. Відділу бухгалтерського обліку та. звїтності Почаївської міської ради 
внести
зміни до штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 
2021 рік із змінами, згідно з додатком 1.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань 4 ування соціально - економічного розвитку,

Міськ::

інвестиці обітництва.

Василь Бойко



Додаток 1
До рішення сесії міської ради 
№ 1445 від «23» грудня 2021 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2022 рік

№
п|п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних

посад
Апарат міської ради 11

1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

3 Секретар ради 1
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 6

Відділ державної реєстрації 2
6 Начальник відділу - державний реєстратор 1
7 Державний реєстратор 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3
8 Начальник відділу - головний бухгалтер 1
9 Провідний спеціаліст 1
10 Спеціаліст І категорії 1

Юридичний відділ 2
11 Начальник відділу 1
12 Спеціаліст І категорії 1

Відділ земельних відносин та містобудування 5
13 Начальник відділу 1
14 Спеціаліст І категорії 4

Організаційно-інформаційний відділ 3
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
17 Спеціаліст І категорії 1

Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку 2

18 Начальник відділу 1
19 Спеціаліст І-категорії 1

Відділ соціального захисту населення та праці 5
20 Начальник відділу 1
21 Спеціаліст І-категорії 4

Відділ Служби у справах дітей 2
22 Начальник відділу 1
23 Спеціаліст 1-ї категорії 1



Службовці апарату міської ради 10
Сектор ВОБ 2

24 Завідувач сектору ВОБ 1
25 Інспектор сектору ВОБ 1
26 Секретар керівника 1
27 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
28 Діловод 5
29 Архіваріус 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого апарату міської 6
ЗО Водій 1
31 Прибиральник службових приміщень 3
32 Сторож 1
33 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 51
Відокремлені структурні підрозділи

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 7
34 Начальник відділу освіти 1
35 Головний спеціаліст 1
36 Спеціаліст І категорії 3
37 Діловод 1
38 Секретар керівника 1

Фінансовий відділ Почаївської міської ради 5
39 Начальник фінансового відділу 1
40 Головний спеціаліст 1
41 Провідний спеціаліст 1
42 Спеціаліст І категорії 2

Всього 63

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕН НЯ

Від 23 грудня 2021 року №1446
м. Почаїв

Про затвердження структури, загальної 
чисельності та штатного розпису 
апарату Почаївської міської ради 
та її виконавчих органів на 2022 рік

Керуючись статтями 26,42 Закону . України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» зі змінами, наказом Міністерства праці України від 
02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади,, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів, органів прокуратури,судів та інших органів » міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого органу 
Почаївської міської рада на 2022 рік , згідно з додатком 1.

2. Затвердити штатний розпис апарату Почаївської міської ради на 2022 р. 
згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань фінансів, бюджету,! шанування соціально- 
економічного розвитку, інвестиційна міжнародного співробітництва.

Василь Бойко



Додаток 1
До рішення сесії міської ради 
№ 1446 від «23» і рупія 2021 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2022 рік

№
п|п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад
Апарат міської ради 11

1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

3 Секретар ради 1
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 6

Відділ державної реєстрації 2
6 Начальник , відділу - державний реєстратор 1
7 Державний реєстратор 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3
8 Начальник відділу - головний бухгалтер 1
9 Провідний спеціаліст 1
10 Спеціаліст І категорії 1

Юридичний відділ 2
11 Начальник відділу 1
12 Спеціаліст І категорії 1

Відділ земельних відносин та містобудування 5
13 Начальник відділу 1
14 Спеціаліст І категорії 4

Організаційно-інформаційний відділ 3
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
17 Спеціаліст І категорії 1

Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку 2

18 Начальник відділу 1
19 Спеціаліст І-категорії 1

Відділ соціального захисту населення та праці 5
20 Начальник відділу 1
21 Спеціаліст І-категорії 4

Відділ Служби у справах дітей 2
22 Начальник відділу 1
23 Спеціаліст 1-ї категорії 1



и

Службовці апарату міської ради 10
Сектор ВОБ 2

24 Завідувач сектору ВОБ 1
25 Інспектор сектору ВОБ 1
26 Секретар керівника 1
27 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
28 Діловод 5
29 Архіваріус 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого апарату міської 6
ЗО Водій 1
31 Прибиральник службових приміщень 3
32 Сторож 1
33 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 51
Відокремлені структурні підрозділи

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 7
34 Начальник відділу освіти 1
35 Головний спеціаліст 1
36 Спеціаліст 1 категорії 3
37 Діловод 1
38 Секретар керівника 1

Фінансовий відділ Почаївської міської ради 5
39 Начальник’фінансового відділу 1
40 Головний спеціаліст 1
41 Провідний спеціаліст 1
42 Спеціаліст І категорії 2

Всього 63

Секретар міської ради Сергій Мамчур



Додаток № 2
до рішення тетії 
Поеаївтької мітької ради
№ 1446
від «23» грудня 2021 року

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 01.01.2022 року
Почаївської міської ради

№ 
п/п

Назва структурного підрозділу 
та посад

Кількість 
штатних 
одиниць

Посадовий 
оклад (гри.)

Фонд 
заробітної 
плати на 

місяць (грн.)
Апарат міської ради 11

1 Мітький голова 1 15000,00 15000,00
2 Заступник мітького голови з питань 

діяльнотті виконавчих органів ради
2 12000,00 24000,00

3 Секретар ради 1 12000,00 12000,00
4 Керуючий т-правами ( тєконтлр ) 

виконавчого комітету
1 12000,00 12000,00

5 Староста 6 11200,00 67200,00
Відділ державної реєстрації 2

6 Начальник відділу - державний 
реєстратор

1 7000,00 7000,00

7 Державний реєстратор 1 5400,00 5400,00І
Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності

3

8 Начальник відділу - головний 
бухгалтер

1 7000,00 7000,00
і

9 Провідний тпеціалітт 1 4950,00 4950,00 ’
10 j Спеціаліст 1-ї категорії 1 4850,00 4850,00 1

Юридичний відділ 2 І

11 Начальник « відділу 1 7000,00 7000,00 "!
12 Спеціаліст 1-ї категорії 1 4850,00 4850,00

Відділ земельних відносин та
містобудування

5

іа Начальник відділу 1 7000,00 7000,00
14 Спеціаліст 1-ї категорії 4 4850,00 19400,00

Організаційно-інформаційний 
відділ

3

15 Начальник відділу 1 7000,00 7000,00 ’
іг

16 Спеціаліст 1-ї категорії з питань 
кадрової роботи та ділоаодетаа

1 4850,00 4850,00
1

17 Спеціаліст 1-ї категорії 1 4850,00 4850,00



Відділ управління проектами та 
програмами соціально- 
економічного розвитку

2 \
18 Начальник відділу 1 7000,00 7000,00
19 Спеціаліст 1-ї категорії 1 4850,00 4850,00

Відділ соціального захисту 
населення та праці

5

20 Начальник відділу 1 7000,00 7000,00
21 Спеціаліст 1-ї категорії 4 4850,00 19400,00

Відділ Служби у справах дітей 2
22 Начальник відділу 1 7000,00 7000,00
23 Спеціаліст 1-ї .кат егорії 1 4850,00 4850,00

Службовці апарату міської ради 10
Сектор військово-облікового 
бюро

2

24 Завідувач сектору військово- 
облікового бюро

1 4540,00 4540,00
і

25 Інспектор сектору військово- 
облікового бюро

1 4300,00 4300,00

26 Секретар керівника 1 4400,00 4400,00
27 Оператор копіювальних та 

розмножувальних машин
1 4300,00 4300,00

28 Діловод 5 4300,00 21500,00
29 Архіваріус 1 4200,00 4200,00

Робітники, зайняті 
обслуговуванням виконавчого 
органу міської ради

6

ЗО Водій 1 3565,00 3565,00
31 Прибиральник службових 

приміщень
3 3541,00 10623,00

32 Сторож 1 3541,00 3541,00
33 Оператор газової котельні 1 3541,00 3541,00

Всього по апарату міської ради 51 328960,00

Відокремлені структурні 
підрозділи

12
і

Фінансовий відділ Почаївської 
міської ради

5 і

34 Начальник фінансового відділу 1 7400,00 7400,00

35 Головний спеціаліст 1 5200,00 5200,00

36 Провідний спеціаліст 1 4950,00 4950,00 J
37 Спеціаліст 1-ї категорії 2 4850,00 9700,00 !

)
Всього по фінансовому відділу 5 27250,00 і



Відділ освіти, молоді та спорту
Почаївської міської ради

7

38 Начальник відділу освіти 1 7400,00 7400,00
39 Головний спеціаліст 1 5200,00 5200,00
40 Спеціаліст 1-ї категорії 3 4850,00 19400,00
41 Секретар керівника 1 4400,00 4400,00
42 Діловод 1 4300,00 4300,00

Всього по відділу освіти 7 35850,00
Всього по виконавчому органу 
міської ради

63 392060,00

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 »грудня 2021 року №1447

Про затвердження фінансового 
плану КНП « Почаївська РКЛ» 
на 2022 рік.

Розглянувши звернення КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» 
за № 1262 від 22.11.2021 року, керуючись Законом України „ Про місцеве 
самоврядування в Україні” сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного 
підприємства « Почаївська районна комунальна лікарня» на 2022 рік, 
додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

/О

Коношевська М.В.-к

Василь БОЙКО



Міністерство охорони здоров ’я
Комунальне некомерційне підприємство 

«Почаївська районна комунальна лікарня» 
Почаївської міської ради

47025 Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 19 
тел. (03546) 6-15-03; факс 6-12-71 E-mail:knpprklp@gmail.com

Від 22.11.2021р. № 1262 Міському голові 
Бойку В.С.

КНП «Почаївська РКЛ» просить затвердити фінансовий план КНП 
«Почаївська РКЛ» на. 2022 рік.

Директор
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Кучер Б.Є.
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Вх.Ма /22£Х

mailto:knpprklp@gmaiI.com


погоджено ЗАТВЕРДЖЕНО

(нлйменування органу, яким иоюджено
Иоіоїжоно фінансовий піа.ні

М.П.(иоеа.:а.ирі>вишс та
власне ім'я,дата,підпис)

(найменування оріану,яким 
заїверджено фінансовий плані

М.Н.Ииаса.іаиірізіПіше та
власне ім'я, дата, пцшис)

Підприємство : КПП "Почаївська РКЛ"

Організаційно-правова форма: Комунальна

(сриіорія: м.Почаїв

Орган їержавноіо Уііргівління ги;..-

^Д^н^Ц£вимІру£^ис._Г£ив£ПЬ^^^^_^^^^_ 
Форма власності; Комунальна__________
^исельніст^н^аці^ників_:__1^6___^__ 
м.Почаїв, вул-Возз'єдіання, 19______________
Телефон_______________________________
Прізвище та ініціали директора : Кучер Б.Є.

Коди

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на_______ 2022р_________

Основні фінансові показники иідириімсіва

Код рядка

Такт 
минулого 
року

Фінансовий
план 
поточного

плановий 
рік 
(усього)

У тому числі за кварталами

І II ПІ IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9

І. Формування прибутку підприємства
ДОХОДИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) в т.ч.:

1
391,0 598,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Нядходжепня від надання платних 
послуг

001/1
391,0 598,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Плата за оренду приміщення 001/2

Кошти від реалізації майна 001/3

Податок на додану вартість 2

Акцизний збір 3 . . J

Інші непрямі под гатки (розшифрувати) 4

Інші вирахування з доходу 
(розшифрувати)

5

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 
(Міський бюджетів т.ч.:

6

Інші операційні доходи (субвеція+районний 
бюджет)

7

5 170,0 2 890,0

Інші операційні доходи (міський бюджет) 007/1 2 410,5 1 030,0 1 030,0 175,3 175,2

Інші операційні доходи (районний бюджет) 007/2 2 204,0 2 550,0

Інші операційні доходи (субвенція)
007/3

2 966,0 340,0



Кошти отримані за медичні послуги ®іл НСЗУ 8
24 621,0 14 263,0 25 130,0 6 282,5 6 282,5 6 282,5 6 282,5

Дохід від участі в капіталі 
(розшифрувати) 8

Інші фінансові доходи (гуманітарна 
допомога) 9

1871,17 175,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Інші доходи (дохід від цільового 
фінансування в сумі амортизації) 10

Надзвичайні доходи (відшкодування 
збитків від надзвичайних ситуацій, 11

Усього доходів ■ 12 35 352,0 20 816,0 ,28-240,5 7'487,5 7487,5 6 632,8 6 632.7
Витрати
Собівартісі'ь' реалізованої продукції 
(товарів, робіт та послуг) : : 13 3 155,0 /662,0 600,0 :■■■ 1'50,0 750,0 150,0 ■ .150,0
Адміністративні витрати, усього, у 
тому числі: 14 318 156,0 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
витрати на консалтингові послуги

014/2

витрати на страхові послуги 014/3 24 3,0 24,0
витрати на
пос луги(профлезінфекція,охорона,дост 
авка балонів,шкідливі відходи)

014/4
260 120,0 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0

інші адміністративні 
витрати(зв'я зок,п оштл). 014/5 34 33,0 36,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Витрати на збут

15

Інші операційні витрати :
(Розитифровка в Таблиці 1)в т.ч.: 16 ■ 28.177,0 16 529,0 26 800,5 6 892,0 6 892,0 6 979,3 6 037,3
Витрати,іііоздійсіі іоються для 
підтримання обиєкта в робочому 
г^'ані(провед.иоточ.ремонту,технагляду 
.Обслуговування тощо) '

016/1

Інші витрати. 016/1

Амортизація 016/1 538,78 605,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Фінансові витрати

17

Втрати від участі в капіталі
18

Інші витрати (податок на землю) 19
Податок на прибуток від звичайної 20
Надзвичайні витрати (невідшкодовані 
збитки) 21

Усього виграти ... . 22 ■ 32 188,8 17 952,0 28 .240,5 І/ 7- 252,0 7 - 252,0 ■ 7 .339,3 .... 6 .397,3
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток) 23
Фінансовий результат від операційної 
діяльності

24

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування 25

Частка меншості 26

Частий прибуток (збиток), .у тому . 
числі: 27

Прибуток 027/1

Збиток 027/2
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого 28
державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями 028/1

господарськими товариствами, у 
статутному фонді яких більше 50 
відсотків акцій (часток, паїв) належать 
державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату

господарськими товариствами, у 29



цільових

у тому числі на державну частку 029/1
Довідково: Відрахування до фонду на ЗО
Залишок нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) на початок 
звітного періоду

31

Розвиток виробництва 32

у тому числі за основними видами 
діяльності згідно з КВЕД 032/1

Резервний фонд
33

Інші фонди (розшифрувати)
34

Інші цілі (розшифрувати) 35
Залишок нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) на кінець 
звітного neninnv

36

ства до бюджету таПІ. Обов'язкові платежі пі
Сплата поточних податків та 
обов'язкових'платежів до.державного . 37

податок па прибуток 037/1

акцизний збір 037/2

11ДВ, що підлягає сплаті до бюджету за 
підсумками звітного періоду 037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з 037/4

рентні платежі 037/5

ресурсні платежі 037/6

інші нодатки(земельннй податок) 037/7

відрахування частини чистого 037/7/1
відрахування частини чистого 037/7/2

Погашення податкової заборгованості, 38

погашення рccтруктурнзовапнх та 038/1
до державних цільових фондів 038/2
неустойки (штрафи, пені) 038/3
Внески до державних цільових фондів, 
у тому числі: 39

внески до Пенсійного фонду України
039/1

внески до фондів соціального 039/2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 40

місцеві податки та збори 040/1
іпші платежі 040/2

■ ПОЧАЇВСЬКА^
М 1 Кучер Б.Є'

Крам І.М.

з*

IsIn.

/ РАЙОННА 
а КОМУНАЛЬНА

ЛІКАРНЯ" 
ПОЧАЇВСЬКОЇ' 
МІСЬКОЇ РАДИ 

X О2СОО866б/07

Директор

ХІ
ж

Головний бухг ал тер



Таблиця 1
Елементи операційних витрат

Код 
рядка

Факт 
минулого 

року

Фінансовий 
план 

поточного 
року

План.рік 
(усього)

У тому числі за кварталами

1 II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

витрати на сировину і основні 
матеріали 1 8 325,0 2 000,0 1 000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Витрати на енергоносії 2 1 776,0 2 066,0 2 410,5 1 030,0 1 030,0 175,3 175,3
Витрати на оплату праці

3 14 899,0 10 300,0 19 200,0 4 600,0 4 600,0 5 400,0 4 600,0
Відрахування на соціальні заходи

4 3 177,0 2 163,0 4 190,0 1 012,0 1 012,0 1154,0 1 012,0
Операційні витрати, усього

5 28 177,0 16 529,0 26 800,5 6 892,0 6 892,0 6 979,3 6 037,3

'с?/

1
XI 
>1

*

'■ПОЧАЇВСЬкЛ4 '
РАЙОННІ* 

КОМУНАЛЬНА 
ЛІКАРНЯ" 

ПОЧАЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
\ 02000866*J

&тор
\SH

1 ОІ|J3 1 І 
/л/J

йтнии бухгалтер

Кучер Б.Є.

Крам І.М.



Додаток №3

до фінансового плану

КНП «Почаївська РКЛ»

Почаївської міської ради

Витрати на комунальні послуги

№п/п Стаття витрат обсяг в 
натур. 
показниках

один, 
виміру

прогнозо 
вана 
ціна за 
одиницю

сума, грн..

1 Активна 
електроенергія

83800 кВт/год 5,50 460900,00

2. Розподіл 
електроенергії

83800 кВт/год 1,80 150840,00

3. Т еплопостачання 435,36 ГКал 3926,04 1709257,85
4. Розподіл 

води/водопостачання
1377 м.куб. 23,96 32992,92

5. Послуги з відведення 
стічних вод

1377 м.куб. 22,51 30996,27

6. Утилізація/вид алення 
сміття та поводження 
зі сміттям

132 м.куб. 193,28 25512,96

Всього 2410500,00

галтер
ПОЧАЇВСЬКОЇ h

‘'ПОЧАЇВВСЬААЗ
РАЙОННА

Кучер Б.Є.

Крам І.М.



Додаток № 4

до фінансового плану

КНП «Почаївська РКЛ»

Почаївсь кої міськ ої ради

Персонал Кількість
Середня 

заробітна плата 
(рік/тис.грн)

Середня 
заробітна плата 

(міс/тис.грн)

Єдиний соціальний 
внесок 

(рік/тис.грн)

Лікарі 24 5760,00 20,00 1267,00

Медичні сестри 52 8424,00 13,50 1820,00

Санітарки 34 2652,00 6,50 583,00

Інші 29 2364,00 6,80 520,00

Кучер Б.Є

Крам І.М.



Додаток №2

до фінансового плану

КНП «Почаївська РКЛ»

Почаївської міської ради

Витрати на сировину і основні матеріали

1 .Фармацевтична продукція - 565000,00грн.

2. Медичні матеріали - 90000,00грн.

3. Промислові гази (кисень) - 50000,00грн.

4. Продукція для чищення - 45000,00грн.

5. Нафта і дистиляти (бензин) - 85000,00грн.

6. Продукти харчування - 165000,00грн.

Всього: 1000000,00грн. (Один мільйон гривень 00 коп.)

Директор Кучер Б.Є.

Головний бухгалтер Крам І.М.



УКРАЇНА.
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «23» грудня 2021 року № 1448

РІШЕННЯ

Про встановлення розміру відрахувань 
частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами та їх 
об'єднаннями до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до п. 35 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись п.29 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити частину чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню 
комунальними унітарними підприємствами -та їх об'єднаннями до бюджету 
Почаївської міської територіальної громади у 2022 році в розмірі 15%.

2. Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності 
Почаївської міської ради забезпечити у 2022 році відрахування до бюджету 
Почаївської міської територіальної громади 15% чистого прибутку 
(доходу).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Бондар І алина

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «23» грудня 2021 року № 1449

РІШЕННЯ

Про завершення приватизації шляхом 
викупу об'єкта нерухомого майна, 
що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12, 
с. Лосятин, Кременецького району, 
Тернопільської області

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного та 
комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу 
об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432, рішенням Почаївської міської ради від 
26.11.2021р. № 1416 «Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу 
об'єкта нерухомого майна, що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12, с. Лосятин, 
Кременецького району, Тернопільської області», Договору купівлі - продажу 
комплексу нежитлових будівель від 01.12.2021, посвідченого приватним 
нотаріусом Кременецького районного нотаріального округу Осієвською ОМ. від 
«01» грудня 2021р. та зареєстровано в реєстрі за № 1634, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Приватизацію об'єкта комунальної власності Почаївської міської ради - 
комплексу нежитлових будівель, загальною площею 1554,3 кв.м. по вул. 
Ясна, 12, с. Лосятин вважати завершеною.

2. Опублікувати дане рішення в електронній торговій системі 
«Рго/огго.Продажі» на електронному майданчику «ZAKUPK1.PROM.UA» 
та на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на. постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

від «23» грудня 2021 року № 1450

РІШЕННЯ

Про завершення приватизації шляхом 
викупу об'єкта нерухомого майна, 
що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12А, 
с. Лосятин, Кременецького району, 
Тернопільської області

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного та 
комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу 
об'єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432, рішенням Почаївської міської ради від 
26.11.2021р. № 1417 «Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу 
об’єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою вул. Ясна, 12А, с. 
Лосятин, Кременецького району, Тернопільської області», Договору купівлі - 
продажу 21/100 частки у праві власності на нежитлову будівлю (Будівлю 
Піднавісу) від 01.12.2021, посвідченого приватним нотаріусом Кременецького 
районного нотаріального округу Осієвською О.М. від «01» грудня 2021р. та 
зареєстровано в реєстрі за № 1633, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Приватизацію об’єкта комунальної власності Почаївської міської ради -
Будівлі піднавісу №1 літ'. «НІ» з добудовою склад літ «Н2» загальною 
площею 517,4 кв.м, по вул. Ясна, 12А, с. Лосятин, де частка комунальної 
власності становить 21%, вважати завершеною.

2. Опублікувати дане рішення в електронній торговій системі 
«Рго2огго.Продажі» на електронному майданчику «ZAKUPKJ.PROM.UA» 
та на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію ,3 
грйі^Дарства^

питань комунальдщ власності, житлово-комунального 
енергозбереженнядтранспорту та благоустрою.

Міський голова Василь БОЙКО
% -•

Максимчук Сергій * 74 гц о’’
ТабачукОлексу > ‘У Д ЪМамчур Сергій - А. Д-.'ЗГ*



від «23» грудня 2021 року № 1451

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до персонального 
складу постійних комісій Почаївської 
міської ради восьмого скликання

З мстою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень 
Почаївської міської ради та її виконавчого комітету, у зв'язку із припиненням 
повноважень депутата Почаївської міської ради восьмого скликання 
Трофимлюка Г.Б. та початком повноважень депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання Двигайло І.С., керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до персонального складу постійної комісії Почаївської 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою:

1.1. Вивести зі складу постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою члена комісії Трофимлюка Георгія Борисовича.

1.2. Ввести до складу постійної комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою члена комісії Двигайло Інну Сергіївну.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав , людини, законності, депутатської діяльності, 
етик” —

Міський солова і У
А'" ту < Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «23» грудня 2021 року № 1452

Про затвердження повноважень 
депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання Двигайло І.С.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити повноваження депутата Почаївської міської ради восьмого 
скликання Двигайло Інни Сергіївни у м. Почаїв - вул. Радивилівська, 
вул.Тиха, вул. О.Вишні.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на. постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту.

МІСЬКИЙ ГОЛ0В^
с. У уй

CJ , V.
ЧЬ. л ■< .... у..

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«23»грудня 2021 року № 1453

Про затвердження актів приймання - 
передачі товарно - матеріальних цінностей 
Борщівської початкової щколи.

Відповідно до ст. 26, ст 60, п.10 розділу V «Прикінцеві і перехідні 
положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 
рішення Почаївської міської ради «Про реорганізацію Борщівської початкової 
школи» віл 24 вересня 2021року № 985, враховуючи висновки і пропозиції комісії 
з гуманітарних питань Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити акти приймання передачі, будівлі,основних засобів, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей Борщівської 
початкової школи Почаївської міської ради, щ,о перебували на балансі відділу 
освіти молоді та спорту Почаївської міської ради на баланс Лосятинської гімназії 
Почаївської міської ради Тернопільської області, акти додаються (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестиціц/тй міжнародного співробітництва.
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ВАСИЛЬ БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1454

Про затвердження структури 
комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників Почаївської міської ради

Керуючись статтями 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, наказом 
Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці 
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
органів » Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити загальну структуру комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Почаївської міської ради», згідно з 
додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань _ соціально - економічного розвитку, інвестицій та. бюджету.

//є У і Pi
Міський
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Олександр Петрой£ькийі

ВАСИЛЬ БОЙКО



Додаток 1
'.о рішення ..сш: міської Ради 
№ від« » грудня 2021р.

Загальна чисельніст ь працівників комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Почаївської міської ради

№ 
п/п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Почаївської міської ради» 2.5

1 Директор 1
2 Консультант 1
3 Бухгалтер 0.5

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021 року №1455

Про затвердження нової редакції
Статуту Лосятинської гімназії

Відповідно п.ЗО ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про освіту», « Про повну загальну середню освіту», 
рішення сесії Почаївської міської ради «Про реорганізацію Борщівської Початкової 
школи» від 24 вересня 2021року № 985 сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Затвердите нову' редакцію Статууу ГІосятти нської гімннаії Почаївської міської 
ради Тернопільської області.

(додаток 1)
2. Керівництву Лосятинської гімназії забезпечити здійснення всіх організаційно 
правових заходів пов'язаних з проведенням реєстрації нової редакції Статуту 
Лосятинської гімназії Почаївської міської Тернопільської області, відповідно до 
чинного законодавства України.
3. Початком дп повог рс/аакпіг Сатуту Лосятинськог гімназії П^отдгїн^с^і^юїг міської 

ради Тернопільської області вважати четверте грудня 2021 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань прав, людини, законності, депутатської етики та регламенту.

О.Петровський

ВАСИЛЬ БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021 року №1456

Про передачу матеріальних 
цінностей
з балансу Відділу освіти, молоді та 
спорту Почаївської міської ради на 
баланс Почаївської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету-', планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу Відділу освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради на баланс Почаївської міської ради основні засоби 
згідно додатку 1 до даного рішення.

2. Почаївській міській раді спільно з Відділом освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради здійснити приймання-передачу матеріальних 
цінностей вказаних у додатку до даного рішення та забезпечити оформлення 
приймання - передачі відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський " голова 1 •
Vi

ВАСИЛЬ БОЙКО

Олександр Петриізськйй, У--,.



Додаток I
до рішення міської ради 
від. « » грудня 202 Ір №

ПЕРЕЛІК
основних засобів, що передаються з балансу Відділу освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради на баланс Почаївської міської ради
1. Основні засоби:

№ 
п/п Найменування Інвентарний 

номер
Ввід в 

експлуатацію К-ть Сума

1

Ноутбук Dell Vostro 
3500 ’ 10140024 2021 1 19300,00

Секретар міської ради С.М. МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 » грудня 2021 року № 1457

Про надання дозволу КУ
«Публічна бібліотека» Почаївської 
міської ради на взяття на баланс 
книжкової продукції

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», розглянувши 
звернення КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради № 35 від 
06.12.2021 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 
на взяття на баланс книжкової продукції 14 примірників на загальну суму 
1733.34 грн. згідно акту приймання-передачі книжкової продукції № 5 від 25 
листопада 2021 року;

2. КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради провести взяття 
на баланс книжкової продукції у відповідності до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюдже планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та ; міжнародного''співробїтництва.

Міськиі

Тетяна Пече

Василь Бойко



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від 23 грудня 202! року № 1458

м. Почаїв

Про звернення депутатів Почаївської 
міської ради до начальника ТУШІ в 
Тернопільській області Олександра 
Богомола з приводу спростування 
розповсюдженої інформації в мережі Інтернет

Розі тянувши пропозицію депутата фракції Політичної партії «За майбутнє» у 
Почаївській міській раді Андрія Щербюка, відповідно Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до начальника 
і Унії в Тернопільській області Олександра Богомола з приводу спростування 
розповсюдженої інформації в мережі Інтернет (текст звернення додається).

2. Дане рішення і звернення надіслати до ГУНП в Тернопільській області з 
приводу спростування розповсюдженої інформації в мережі Інтернет для розгляду і 
вирішення порушених питань, та оприлюднити.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Василь БОЙКО



Додаток
до рішення сесії №1458 
від 23 грудня 2021 року

Звернення
Депутатів Почаївської міської ради

до Начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола з 
приводу спростування розповсюдженої інформації в мережі Інтернет

Ми, депутати Почаївської міської ради, звертаємося до Начальника ГУНП в 
Тернопільській області Олександра Богомола з вимогою спростувати поширену 
інформацію Головним Управлінням національної поліції України в Тернопільській 
•області, щодо розміщення підпільної автозаправочної станції жителем м. Почаїв.

Так, відповідно до висвітленої події в засобах масової інформації, місцевий 
житель, який є підприємцем, нібито здійснював збут палива на території м. Почаїв. 
Із відеоматеріалу, який надано відділом комунікацій ГУНП в Тернопільській області 
нам стало зрозуміло, що дана станція знаходиться на приватній території 
Трофимлюка Георгія Борисовича та він здійснює незаконний обіг дизельною 
палива.

Однак, ми хочемо заперечити з даного приводу та навести наступні 
обгрунтування.

Так, відповідно до відображених відомостей Трофомлюком Г.Б. у щорічній 
декларацію та укладених договорах оренди, останній являється приватним 
підприємцем, який орендує близько 100 земельних ділянок загальною площею 
понад 160 га, які розміщені на Території .Почаївської міської ради за межами 
населеного пункту с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області та 
використовує їх за цільовим призначенням.

Крім того жителям міста відомо, що останній жодного разу не здійснював 
збут (продаж) палива, а лише використовував його у власних цілях.

Виходячи з наведено, просимо начальника відділу комунікацій ГУНП в 
Тернопільській області Сергія Крету спростувати висвітлену інформацію у мережі 
Інтернет. щодо незаконного розміщення автозаправочної станції та продажу 
дизельного палива Трофимлюком Г.Б.

Секретар міської ради Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

* і < 23»грудїш 2021 р. № 1459

Про підтримку звернення депутатів »
Тернопільської обласної ради щодо 
здійснення невідкладних заходів
•=' забезпечення фінансової спроможності
районних рад

Розглянувши рішення Тернопільської обласної ради за №307 від 
Г | і 1.2021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав 
..лс лини,закон пості, депутатської діяльності, етики та регламенту, відповідно до ст.. 
?6 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

і Під грима ги звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради 
України. Кабінету Міністрів України та обласних рад України щодо здійснення 
невідкладних заходів із забезпечення фінансової спроможності районних рад 
• /-дається)

? Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань прав людини,законності,депутатської діяльності, етики та

Василь БОЙКО



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України та обласних рад України щодо 
здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової 

спроможності районних рад

Ми, депутати Тернопільської обласної ради, стурбовані 
критичною ситуацією, іцо склалася із забезпеченням фінансової 
спроможності районних. рад.

Недостатність обсшу коштів для фінансування діяльності районних 
рад за рахунок джерел доходів, визначених Бюджетним кодексом України, 
унеможливлює здійснення районними радами повноважень, що 
регламентовані чинним законодавством України.

Бюджетним кодексом України в частині затвердження нового 
складу доходів районних бюджетів визначено, що основним 
бюджетохтворюючим податком для наповнення бюджету' є надходження 
від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є 
районні ради.

У Законі України «Про Державний бюджет' України на 2021 рік» 
передбачено, що горизонтальне вирівнювання здійснюватиметься відносно 
1438 бюджетів територіальних громад та 24 обласних бюджетів. Районні 
бюджети виключені з сисіеми горизонтального вирівнювання, тому для них 
не передбачено субвенцію, 'Таким чином, базовий рівень формують сільські, 
селищні та міські бюджети, Формування районних бюджетів у 2021 році 
здійснюється за рахунок власних доходів, надходжень від. управління 
комунальною власністю, а саме: орендної плати, податку на прибуток 
комунальних підприємств, частини чистого прибутку та адміністративних 
зборів, Фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників 
здійснюється з районного бюджету-', Окрім того, потрібно фінансувати 
утримання частини майна, яке було надано в оренду державним структурам.

На сьогодні районні ради функціонують в основному за рахунок 
фінансового резерву залишків коштів, що утворилися на 01 січня 
2021 року, які не є постійним джерелом доходів, а норми законодавства 
щодо формування їхньої ресурсної бази аж ніяк не відповідають 
принципам бюджетної системи України в частині обґрунтованості, 
справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами,

Не варто забувати й про норми Європейської хартії місцевою 
самоврядування, ратифікованої Україною 15 липня 1997 року.

Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної 
еконо.мічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони 
можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень,

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
повинен відповідати повноваженням, передбаченим Конституцією 
України або законами України,

Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого 
самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного 



вирівнювання або аналогічних заходів, з мстою подолання наслідків, нерівного 
розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони 
повинні нести.

Такі домовленості держав - членів Ради Європи, прийняті 
Україною, знайшли відображення і в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» - держава фінансово підтримує місцеве 
самоврядування. Вона гарантує органам місцевого самоврядування 
доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні 
мінімальних соціальних потреб.

[Враховуючи зазначене, ми депутати Тернопільської обласне 
ради, просимо Верховну Раду України та Кабінет- Міністрів України 
вжитая заходів у межах компетенції щодо невідкладного врегулювання 
порушеного питання, зокрема:

- розробити та подати на розгіяд Верховної Ради України зміни 
до Бюджетного кодексу України щодо передбачення реальних дохідних 
джерел наповнення бюджетів районних рад та/або додаткової дотації з 
державного бюджету для забезпечення функціонування органів 
місцевого самоврядування субреііонального рівня, з метою 
збалансування районних бюджетів включити їх в систему 
гор и зон [ал ь н о го вирі в н ю ва н н я,

- вжити невідкладних заходів щодо надання субвенції (додаткової 
дотації) на виплату заробітної плати (заборгованостей із заробітної 
плати) працівникам виконавчих апаратів районних рад та 
заборгованостей працівникам ліквідованих районних рад, на утримання 
приміщень, що використовуються для роботи районних рад, та виплати 
заборгованості з їх утримання, а також на компенсацію витрат на 
розрахунок з вивільненими працівниками ліквідованих районних рад та 
комунальних установ;

- напрацювати зміни до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», чііко визначивши повноваження органів 
місцевого самоврядування субрегіонального рівня, та внести 
відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України;

- внести до порядку денного черговою пленарного засідання 
Верховної Ради України запропоновані Кабінетом Міністрів України 
законопроекти з порушених питань та ухвалити відповідні рішення.

Враховуючи те, що питання маг загальнодержавний характер і такі 
проблеми існують у кожній області, звертаємося до депутатів усіх обласних 
рад. України і місцевих рад. Тернопільської області з проханням підтримати 
звернення Тернопільської обласної ради.

Прийнято на п'ятому пленарному 
засіданні другої сесії Тернопільської 
обласної ради сьомого скликання 
10 листопада 2021 року 
м. Тернопіль
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від «23» грудня 2021 року № 1460

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА рада 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕН НЯ

Про звернення депутатів Почаївської міської 
ради до Прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А., 
Голови Верховної Ради України Стефанчука P.O., 
депутатів Верховної Ради України щодо вакцинації населення 
проти гострої респіраторної хвороби COVTD-I9, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Розглянувши пропозицію депутатів Почаївської міської ради Чорнобай 
Любові Іванівни, Остапчука Миколи Вікторовича, Марутовського Валерія 
Володимировича від 01 грудня 2021 року, а також Рішення Тернопільської 
обласної ради сьомого скликання від 10 листопада 202] року за №361, 
враховуючи рекомендації постійних комісій Почаївської міської ради з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з 
гуманітарних питань, керуючись пунктом 45 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати Рішення Тернопільської обласної ради сьомого скликання від 
10 листопада 2021 року за №361 «Про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови 
Верховної Ради України Стефанчука P.O., обласних рад України щодо 
вакцинації населення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» . та затверджене ним Звернення 
депутатів Тернопільської обласної ради до Прем'єр-міністра України 
Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України Стефанчука P.O., обласних 
рад України щодо вакцинації населення проти гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

2. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Прем'єр- 
міністра України Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України 
Стефанчука P.O., депутатів Верховної Ради України щодо вакцинації 
населення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (додається).

3. Це рішення та звернення надіслати до Прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А.,



Голови Верховної Ради України Стефанчука P.O., депутатів Верховної Ради 
України для розгляду та реагування, а також оприлюднити на офіційному веб- 
сайгі Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Почаївської міської 
ради з питань прав людини,законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

Василь БОЙКО



Додаток
.пі рішення міської ради
від 23.12,2021р. № 1460

Звернення

депутатів Почаївської міської ради до Прем’єр-міністра України Шмигали 
Д.А., Голови Верховної Ради України Стефанчука P.O., депутатів Верховної 

Ради України щодо вакцинації населення проти гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Коронавірусні інфекції (зокрема COVID-19) складають загрозу для здоров’я 
і житія людини. Зусилля медичних працівників, різних суспільних інституцій та 
органів влади для збереження здоров’я і життя громадян в умовах поширення 
вірусу є необхідними і важливими.

Вакцинація населення застосовується як один з методів протидії 
поширенню вірусного захворювання, але не є панацеєю. Згідно з дослідженнями, 
оприлюдненими в авторитетних медичних наукових журналах, наприклад The 
Lancet Infectious Diseases, вакциновані, як і невакциновані, хворіють і переносять 
вірус. Це також підтверджує статистика захворюваності в світі.

Законодавство України однозначно захищає вільну згоду, без примусу і 
санкцій, як фундаментальний принцип будь-яких лікувальних і профілактичних 
медичних процедур, у тому числі й вакцинації, від коронавірусних інфекцій. На 
це вказують стаття 284 Цивільного кодексу України, стаття 43 Основ 
законодавства України про охорону здоров’я, стаття 12 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб».

У Дорожній карті ■ з впровадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення 
масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021
2022 роках, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 
грудня 2020 року №3018, наголошено, що вакцинація проти гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є 
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

У Резолюції 2361 (2021) від 27 січня 2021 року «Вакцини проти COVID-19: 
етичні, правові та практичні міркування» (п.п. 7.3.1 і 7.3.2) Парламентська 
асамблея Ради Європи закликає держави «забезпечити, щоб громадяни були 
поінформовані про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не зазнає 
політичного, соціального чи іншого тиску з метою вакцинації, якщо вони не 
хочуть цього робити», а також «забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за 
те, що він не був вакцинований, через можливий ризик для здоров’я або не хоче 
бути вакцинованим».



Отже, рішення про вакцинацію себе та членів своєї сім’ї має ухвалювати 
кожен громадянин України самостійно, без примусу І санкцій, на підставі 
отриманої достовірної інформації у довготривалому періоді.

Незважаючи на це, Кабінет Міністрів України. Міністерство охорони 
здоров’я України, інші органи державної влади та місцеві державні адміністрації, 
починаючи з лютого 2020 року, ухвалили значну кількість актів, більшість з яких 
мала одну ключову ваду - вони передбачали обмеження конституційних прав і 
свобод громадян таких як: право на рівні конституційні права і свободи (частини 
перша і друга статті 24 Конституції України); право на повагу до гідності (стаття. 
28): свободу пересування (частина перша статті 33); право на свободу 
відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів, ведення релігійної 
діяльності (частина перша статті 35): право на мирні зібрання (частина перша 
статті 39); право на підприємницьку діяльність (частина перша статті 42); право 
на працю (частина перша статті 43); право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу (частина перша статті 49); право на освіту (частина друга статті 53 
Конституції України).

Один з останніх кричущих випадків - Міністерство охорони здоров’я 
України з порушенням визначеної законом процедури видало наказ від 04 жовтня 
2021 року №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
щепленням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року 
за № 1306/36928, яким передбачено обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для 
працівників закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 
(професійно-технічної)- загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, 
позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ 
незалежно від типу та форми власності, центральних органів виконавчої влади та 
їх територіальних органів і місцевих державних адміністрацій та їхніх 
структурних підрозділів, а також для співробітників підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління центральних органів 
виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, 
закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, 
підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів 
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і 
безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету7 Міністрів України 
від 04 березня 2015 року № 83. Крім того, планується до цього переліку 
включити медичних працівників та інші категорії професій. Особи, які 
відмовилися вакцинуватися, підлягають відстороненню від роботи. І це при тому, 
що відсутні правові підстави для примусу працівників вакцинуватися від 
коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи 
відсторонювати їх від роботи без збереження заробітної плати у разі небажання 
пройти щеплення.



Очевидно, практична реалізація цього наказу призведе до порушення права 
на добровільність профілактичного щеплення та права на працю працівників 
закладів освіти, наукових установ та органів виконавчої влади.

Запровадження обов’язкової вакцинації для окремих професій та обмежень 
прав, пов’язаних з відсутністю вакцинації, є проявом соціального тиску на 
працівників цих професій, призводить до зростання суспільної напруги та. 
соціальних протиріч, породжує в суспільстві атмосферу нетерпимості, яка 
проявляється в погрозах, ненависті та цькуванні опонентів, приниженні гідності, 
пропаганді сегрегації, закликах до ще більшої дискримінації аж до припинення 
надання медичної допомоги тим, хто не вакцинувався. І це протистояння в 
суспільстві зростає, що у час війни є неприпустимо, бо становить загрозу 
національній безпеці і працює на користь московського агресора.

Ще більшу стурбованість на користь вищезазначеного викликає наявний в 
Верховній Раді України проект- Закону «Про систему громадського здоров’я» 
№4142 від 22.09.2020 року, положеннями якого встановлюються абсолютно 
неприпустимі, протизаконні та такі, що грубо порушують вимоги Конституції 
України, особливо з огляду на належну правову регламентацію цих питань 
існуючими законодавчими актами.

Водночас, центральні органи виконавчої влади замість припинити 
незаконні дії, керуються принципом політичної доцільності і перекладають 
відповідальність на людей, керівників підприємств, установ та організацій, органи 
місцевого самоврядування. І при цьому центральні органи виконавчої влади 
доводять плани, як в часи «совєтського союзу», скільки ' сотень тисяч українців 
має бути вакциновано щодня. Ігноруючи позицію лікарів, які мають мужність 
говорити правду, зокрема про природний захист, який є в людей, та наявність 
імунітету в тих, хто перехворів на COVID-19, та незважаючи, що замість 
вакцинації груп ризику, проводять вакцинацію усіх, без винятку, часто в умовах, 
не пристосованих для медичних процедур, при великому скупченні людей і без 
дотримання протиепідемічних заходів.

Мета побороти вірус не може виправдати негідні засоби, якими вона 
досягається, бо саме ці засоби можуть становити загрозу суспільним відносинам, 
правовому порядку і самому існуванню держави.

Не можна порушення Конституції та законів України, наступ на права, та 
свободи людини і громадянина лицемірно виправдовувати гаслами загальною) 
блага та піклування про здоров’я населення.

Приписи актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України не повинні містити норм, які суперечать нормам Основного 
Закону України. Кабінет Міністрів України не має повноважень обмежувати 
конституційні права і свободи. Окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 
строку дії цих обмежень може встановлювати Верховна Рада України і лише в 
умовах воєнного або надзвичайного стану''. А права і свободи, передбачені 



статтями 24, 25. 27, 28, 29, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63 Конституції України, 
не має права обмежувати навіть Верховна Рада України.

Враховуючи викладене, ми депутати Почаївської міської ради:
- вимагаємо від Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 
України, Міністерства освіти і науки України, інших органів державної влади та 
місцевої державної адміністрації повернутися в конституційне поле в питанні 
подолання епідемії COVID-19 та не допустити порушення прав невакцинованих 
громадян України;

- вимагаємо від Кабінету Міністрів України привести у відповідність до 
Конституції України постанову Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», а від Міністерства охорони здоров'я скасувати 
наказ від 04 жовтня 2021 року № 2153;

- вимагаємо від депутатів Верховної Ради України Радуцького М.Б., Булах 
Л.В., Вагнєр В.О. та інших ініціаторів законопроекту №4142 від 22.09.2020 року 
відкликати його;

- наголошуємо, що вимога до громадян України обов'язково мати так 
званий COVID-сертифікат (QR-код) для користування публічними послугами і 
перебування у публічному просторі порушує фундаментальну засаду рівності в 
праві і прямо суперечить Конституції та законам України, принципам' правової 
держави і справедливого суспільства;

- застерігаємо проти побудови гібридної імітації правової держави шляхом 
легітимізації незаконних рішень органів влади через мовчазну і вимушену згоду 
громадян, які перебувають під тиском або загрозою санкцій;

- закликаємо громадян України зберігати спокій, проявляти солідарність 
задля подолання епідемії COVID-19, поводитися відповідально в умовах 
підвищеного ризику вірусних захворювань, впевнено захищати свої права і 
свободи.

Депутат Почаївської міської 
ради восьмого скликання Любов ЧОРНОБАЙ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року’ № 1461

Про підтримку звернення депутатів 
Почаївської міської ради до Президента 
України, Верховної Ради України щодо 
неприпустимості набрання чинності проектом 
закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень»

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії «Європейська 
Солідарність» Почаївської міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності проектом закону 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (додається).

2. Дане рішення і звернення надіслати до Президента України, Верховної Ради України 
для розгляду і вирішення порушених питань.

3. Дане рішення і звернення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської міської 
ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань прав людини, законності; депутатської діяльності, етики та регламенту.

Василь БОЙКО



Додаток 1 до 
чотирнадцятої сесії 
скликання № 1461 

рішення
восьмо: о

від 23 грудня 2021 року

До Президента України

до Верховної Ради України

Звернення ПочаївськоїміськоїраДи щоДо неприпустимості набрання чинності проектом 
закону «Про внесення змін До Податкового кодексу України та Деяких законодавчих 

актів України щоДо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр
№ВР 5600)

ЗО листопада 2021 р. Верховна Рада України схвалила у другому читанні і в цілому 
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. №5600’

За експеріною оцінкою провідних бізнес-асоціанін українських і іноземних 
підприємців, інвесторів, роботодавців, платників податків - у т.ч. Європейської Бізнес 
Асоціації, Американської торгової палати, Спілки українського бізнесу - даний закон, по 
суті, є оголошенням податкового терору. Він кардинально розширює права працівників 
Державної податкової служби України, повертає до життя забуті після 2014 року практики 
«азаровщини» і робить безправним український бізнес.
Зокрема, згаданий проект передбачає:

1) списання податкових боргів з рахунків підп.ритмств без рішення суду (на 91ий день 
іаборгованості);

2) право Державної податкової служби надсилати запити не за фактом порушення, а за 
підозрою у несплаті податків - запити ДПС перетворяться на інструмент тиску на 
бізнес з метою отримання хабарів;

3) заборону на виїзд за кордон директора підприємства, що має заборгованість із сплати 
податків, чим порушуєтеся право на свободу пресування, гарантоване Конституцією 
України.

4) стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони включати 50% збитків 
минулого року, що мали б зменшити базу оподаткування.
Впевнені, що такі кроки суттєво погіршать бізнесовий та інвестиційний клімат 

України, який вже суттєво постраждав через пандемію коронавірусу і економічну кризу, 
призведуть до зростання рівня корупції і порушення основних прав і свобод людини.

Також звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений закон суттєво збільшує податковий 
тиск на сільськогосподарських виробників, на малий бізнес та створює суттєві інфляційні 
ризики, призведе до тінізацїї виробництва та збуту сільгосппродукції.

Зокрема, закон передбачає:
1) суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і користувачів 

сільськогосподарських земель, у тому числі мікровласників: для ділянок за межами 
населеного пункту через запровадження мінімального податкового зобов'язання 
податок зростає з діючих 200 грн. (а власники-пенсіонери взагалі звільнені від сплати 
податку) до 1500 грн з кожного гектара;



2) індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 14.5% дров 
та води. потрібних людям;

3) запровадження податку на доходи фізичних осіб з усієї вирощеної продукції. якщо її 
сукупна вартість перевищує 72 тис. грн. (12 мінімальних зарплат) (зараз усе. що 
вирощене на ділянці менше 2 га не оподатковується) - це може суттєво підвищити 
ціни - зокрема. на овочі і фрукти;

4) починаючи з третього продажу нерухомості за рік запроваджується податок на рівні 
18%. що неминуче призведе до додаткового підвищення цін на житло. адже наразі 
частина компаній, які працюють на ринку нерухомості. є суб’єктами спрощеної 
системи оподаткування. обліку і звітності (зокрема.. єдиний податок - 5%);

5) збільшення плати за використання радіочастотами на 5%. що призведе до 
подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено меморандум з провідними 
операторами мобільного зв’язку, який підписав уряд в 2019 р.
Впевнені. що згадані негативи прийнятого закону призведуть до суттєвого посилення 

інфляції. зниження рівня довіри між державною владою. місцевим самоврядуванням і 
бізнесом. а також - через суттєве погіршення бізнесового і інвестиційного клімату - 
всупереч назві закону. вкрай негативно відіб’ються на доходах і державного. і місцевих 
бюджетів.

У зв’язку з зазначеним вище. звертаємося:
до Верховної Ради України з вимогою поставити на голосування і підтримати проект 

Постанови «Про скасування рішення Верховної Ради України від 30.11.2021 про прийняття у 
другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення з балансізваною і 
бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021);

до Президента України - з вимогою повернути Закон "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021) до Верховної Ради України 
(застосувати право вето). -

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 23 »грудня 2021року № 1462

Про затвердження цін на платні 
медичні послуги

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» за №1309 від 08.12.2021року, 
керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ціни на платні медичні послуги , встановлені згідно 
тарифних окладів, що ввійшли в дію з 01.12.2021 року Комунальним 
некомерційним. підприємством «Почаївська районна комунальна 
лікарня», прейскуранти додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

Міський а^ Василь БОЙКО

Коношевська М.В.-<> УУ
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№ п/п
Назва послуги вартість 

дослідження
1. Загальний аналіз сечі. 30,00
2. Аналіз сечі по Нечипоренку. 20,00
3. Аналіз сечі по Зимницькому. 20,00
4. Аналіз сечі на ацетон. 22,00
5. Кількісне дослідження глюкози сечі. 16,00'
6. Аналіз сечі на жовчні пігменти. 25,00
7. Кількісне дослідження білка в сечі. 20,00
8. Аналіз калу на яйця глист. 20,00
9. Копрограма(аналіз калу). 19,00
10. Шкребок на ентеробіоз. 20,00
11. Аналіз калу на найпростіші(лямблії). 30,00
12. Аналіз калу на стронголоїдоз. 30,00
13. Шкребок на коростяний кліщ. 35,00
14. Аналіз калу на приховану кров. 25,00
15. •Дослідження рідини черевної порожнини(асцитичиої). 50,00
16. Дослідження плевральної рідини. 50,00
17. Дослідження харкотиння. 27,00
18. Дослідження спинно-мозкової рідини(ліквор). 45,00’
19. Дослідження на грибки. 35,00
20. Мікроскопія гінекологічного мазка на флору. 35,00
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Прейскурант

Ь.Є.Кучер

Імунологічні дослідження 
КНП « Почаївська РКЛ»

п/п
№ Назва послуги вартість дослідження

1. Аналіз крові на групу та резус- 
фактор.

40,00

3. Аналіз крові на 
антитіла(вагітним).

35,00

4. Реакція на австралійський 
антиген(гепатит В).

55,00

5. Проведення аналізу крові на РМП. 45,00
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№ п/п
Назва послуги вартість 

дослідження
1. Клінічний аналіз крові. 40,00
2. Гематокрит. 24,00
3. Тромбоцити. 25,00
4. Ретикулоцити. 30,00
5. Час згортання,довгота кровотечі. 25,00
6. LE-клітини. 35,00
7. Аналіз крові на малярійний плазмодій. 25,00
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№
п/п

Назва послуги..... вартість 
дослідження

1. Аналіз крові на коагулограму(на апараті) 75,00
2. Протромбін(по Квіку) 30,00
3. Аналіз крові на ревмопроби(С-реактивний 

білок, антистрептолізин,сіромукоїди, 
формолова проба).

50,00

4. С-реактивний білок СРБ. 35,00
5. Розгорнутий біохімічний аналіз(білірубін 

фракційно,глюкоза крові,холестерин,В- 
ліпопротеїди,тімолова проба,білок 
загальний(біуретовий 
метод)^ACT,АJП’,сечовина,креатинш.

160,00

6. Білірубін фракційно(білірубін 
загальний: білірубін прямий,білірубін 
непрямий).

30,00

7. Холестерин 25,00
8. Білок загальний(біуретовий метод). 24,00
9. АСТ,АЛТ. 30,00
10. - Амілаза крові(кінетика). 30,00
11. Креатинін(кінетика). 25,00
12. Кальцій крові. 25,00
13. Ниркові проби(креатинін,сечовина). 60,00
14. Печінкові проби (білірубін 

фракційно,халестерин,В-ліпопротеїди,тімолова 
проба,білок загальний,(біуретовий 
метод),АСГ,АЛТ).

100,00

15. Амілаза сечі(кінетика). 30,00
16. Аналіз крові на глікемічний профіль. 60,00
17. Глюкоза крові. 30,00
18. Сечова кислота(урокіназний метод). 25,00
19. Ревматоїдний фактор. 40,00
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№ п/п
Назва послуги вартість 

дослідження
І. Клінічний аналіз крові. 40,00
2. Гематокрит. 24,00
3. Тромбоцити. 25,00
4. Ретикулоцити. 30,00
5. Час згортання,довгота кровотечі. 25,00
6. LE-клітини. 35,00
7. Аналіз крові на малярійний плазмодій. 25,00



очаївська РКЛ»

Затверджено

Прейскурант
Імуноферментний аналіз (ІФА) 

КІШ «Почаївська РКЛ»

№ 
п/п

Назва послуги Вартість, грн.

1 ІФА на антитіла до COVID-19 (імуноглобулін М). 188.00
2 ІФА на антитіла до COVID-19 (імуноглобулін G). 172.00
3 ІФА на D-димери. 95.00
4 ІФА на Сифіліс. 55.00



№ ' 
п/п

Назва послуги Вартість, грн.

1 Дослідження на кишкову групу 145,00
2 Дослідження на стафілокок 110,00
3 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до 

антибіотиків
37,00

4 Дослідження на дифтерію 60,00
5 Дослідження на флору з вагіни (гінекологія) 60,00
6 Дослідження з зіва або носа на флору 60,00
7 Дослідження харкотиння на флору. 55,00
8 Дослідження сечі на стерильність 90,00
9 Дослідження крові на стерильність 70,00
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№ 
п/п

Назва послуги Вартість, грн.

1 УЗД підшлункової’ залози. 70,00
2 УЗД яєчка. 90,00
3 УЗД простатичної залози. 125,00
4 УЗД щитовидної залози. 95,00
5 УЗД м'яких тканин. 95,00
6 УЗД (нирки+наднирники+сечовий міхур). 95,00
7 УЗД (селезінка+судини портальної вени). 70,00
8 УЗД (сечовий міхур+залишкова сечі+передниркова 

залоза).
120,00

9 УЗД (печінка+жовчний міхур+жовчевивідні протоки). 125,00
10 УЗД встановлення вагітності. 70,00
11 УЗД (молочні залози+лімфовузли). 140,00
12 УЗД (матка+яйники+сечовий міхур). 100,00
13 УЗД органів черевної порожнини (печінка+жовчний 

міхур+підшлункова залоза+селезінка).
150,00

.. j
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№ 
п/п

Назва послуги Вартість, грн.

1 Флюорографія 60,00
2 Рентгенографія 30*40 80,00
3 Рентгенографія 24*30 60,00
4 Рентгенографія 18*24 50,00



КНП «Почаївська РКЛ»

№ 
п/п

Назва послуги Вартість, гри.

1 ЕХО 150,00



о

КНП «Почаївська РКЛ»

№ 
п/п

Назва послуги Вартість, грн.

1 Електрокардіограма 40,00



20,00 гри.Копія медичної довідки



Копія витягу з історії хвороби 35 ірн.



Перебування в лікарні за відсутності направлення 155,00 грн/доба.
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Калькуляція перед р 
водіїв транспортних 

КНП « Почаївська РКЛ» 
на 01 грудня 2021 р.

ктрр КНП «Почаївська РКЛ»

Б. Є. Кучер

2021 р.

1 Заробітна плата медичного персоналу,
- сестра медична

місячний фонд з/п, грн.
річний фонд з/п , грн..
річна норма робочого часу (год.) 
час надання послуги (хв.)

7,20 грн. 
7,20 грн.

6506,50 
78078,00

1987,00
11

2.Нарахування на оплату праці, 22,0% 1,58 грн.

Всього вартість огляду 8,78 грн.

Директор
Медичний директор
Головний бухгалтер
Завідувач поліклінічного відділення
Економіст
Старша медична сестра полікл.відділ.

Б.Є Кучер
М.Л.Пташник

Н.1.Романі в
7лЛ.І.Ярмусь

// О.Г.Нек
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Я? zryk Б.€. Кучер

Вартість проведення консультації 
(за відсутності направлення).

-лікар-терапевт

83,00 грн

-лікар-невропатолог
80,00 грн

-лікар-отоларинголог
80,00 грн

-лікар-хірург
86,00 грн

-лікар-дерматовенеролог
82,00 грн

-лікар-гінеколог

70,00 грн

-Лікар-педіатр

70,00 грн.

-Лікар-стоматолог

80,00 грн.



Вартість 
періодичного профілактичного медичного огляду 

повторно(неповний)
у КИП» Почаївська РКЛ» з 1 грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на оплату праці за 
послугу 1 чол.(грн.)

1. Медичний огляд
Лікар-терапевт 9,35
Лікар-дерматовенеролог 9,90
РМП 45,00
Разом: 64,25

2. Бланки 10,00
3. Всього медогляд 74,25

Головний бухгалтер 
Економіст

І.М. Крам
Л.І.Ярмусь



Вартість
попереднього профілактичного медичного огляду для визначення 

спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров 
для жінок(згідно Наказу № 280).

у КНП» Почаївська РКЛ» з 1 грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на оплату праці за 
послугу 1 чол.(грн.)

1. Медичний огляд
Лікар-терапевт ї........... 9,35
Лікар-отоларинголог 7,95
Лікар-дерматовенеролог 9,90
Лікар-стоматолог 8,60
Лікар -гінеколог 13,60
Гінекологічний набір 20,00
Вартість мазка для жінок 35,00
РМП 45,00
Гельмінтоз , 20,00
Флюорографія 30,00
Разом: 199,40

2. Бактеріологічне дослідження на 
кишкову інфекцію,стафілокок.

215,00

4. Бланки 10,00

5. Всього медогляд 424,40

І.М. Крам
Л.ГЯрмусь

Головний бухгалтер
Економіст'



Вартість
попереднього профілактичного медичного огляду для визначення 

спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я

для чоловіків(згідно Наказу № 280).
у КИП» Почаївська РКЛ» з 1 грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на оплату праці за 
послугу 1 чол.(грн.)

1. Медичний огляд
Лікар-терапевт 9,35
Лікар-отоларинголог 7,95
Лікар-дерматовенеролог 9,90
Лікар-стоматолог 8,60
Лікар -гінеколог
Гінекологічний набір —
Вартість мазка для жінок
РМП 45,00
Гельмінтоз 20,00
Флюорографія 30,00
Разом: 130,80

2. Бактеріологічне дослідження на 
кишкову інфекцію,стафілокок.

215,00

4. Бланки 10,00
5. Всього медогляд 355,80

І.М. Крам
Л.ГЯрмусь

Головний бухгалтер
Економіст



Вартість 
періодичного профілактичного медичного огляду 

для працівників освіти та медицини згідно Наказу № 280. 
у КНП «Почаївська РКЛ» з 1 грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на оплату праці за
послугу чол.(грн.)

1. Медичний огляд чоловіки жінки
Лікар-профпатолог 10,35 10,35
Лікар-отоларинголог 7,95 7,95
Лікар-дерматовенеролог 9,90 9,90
Лікар-стоматолог 8,60 8,60
Лікар - акушер-гінеколог . — 13,60
Гінекологічний набір — 20,00
Вартість мазка для жінок -— 35,00
РМП 45,00 45,00
Кишкова група,стафілокок 215,00 215,00
Г ельмінтоз 20,00 20,00
Флюорографія 30,00 30,00
Разом: 346,80 415,40

2. Бланки 10,00 10,00
3. Всього медогля

356,80 425,40

Головной бухгалтер
Економіст

І.М. Крам
Л.І.Ярмусь



Вартість 
періодичного профілактичного медичного огляду для працівників 

АПК(інші) згідно Наказу № 246.
у КНП «Почаївська. РКЛ» з І грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на о плату праці за
послугу чол.(грн.)

І. Медичний огляд чоловіки жінки
Лікар-профпатолог 10,35 10,35
Лікар-отоларинголог 7,95 7,95
Лікар-офтальмолог 9,90 9,90
Лікар-хірург 8,60 8,60
Лікар-невропатолог 8,60 8,60
Лікар - акушер-гінеколог — 13,60
Гінекологічний набір — 20,00
Вартість мазка для жінок 35,00
Загальний аналіз крові,сечі,глюкоза 
крові).

100,00 100,00

Флюорографія 30,00 30,00
ЕКГ 40,00 40,00
Разом: 215,40 284,00

4. Бланки 10,00 10,00
5. Всього медогляд 225,40 294,00

І.М. Крам
Л.І.Ярмусь

Головний бухгалтер
Економіст'



Вартість
періодичного профілактичного медичного огляду 

для працівників агропромислового комплексу,шо працюють з 
отрутохімікатами та пестицидами згідно Наказу 246.

у КНП «Почаївська РКЛ» з 1 грудня 2021 року.

№ 
п/п

Назва послуги Витрати на оплату праці за
послугу чол.(грн.)

1. Медичний огляд чоловіки жінки
Лжар-профпатолог 10,35 10,35
Лікар-отоларинголог 7,95 7,95
Лікар-хірург 8,60 8,60
Лікар-офтальмолог 5,85 5,85
Лікар-невропатолог 8,60 8,60
Лікар - акушер-гінеколог .— 13,60
Гінекологічний набір 20,00
Вартість мазка для жінок 35,00
Загальний аналіз крові 40,00 40,00
Загальний аналіз сечі 30,00 30,00
Глюкоза крові 30,00 30,00
ЕКГ 40,00 40,00
Флюорографія 30,00 30,00 "і
Разом: 211,35 279,95

2. Біохімічні дослідження 160,00 160,00
371,35 439,95

4. Бланки 10,00 10,00
5. Всього медогляд 381,35 449,95

І.М. Крам
Л.І.Ярмусь

Головний бухгалтер
Економіст



Вартістість проведення медичного огляду 
кандидатів у водії та водіїв транспортних засоби» 

та на право користування збіросю 
(згідно наказу МОЗ України №65/80 від 31.01.2013) 

у КНП «Почаївська РКЛ»
з 1.12.2021 р.

Крам І.М.
Ярмусь Л.І.

№п/п Складові собівартості Витрати на
1 чоловіка в гривнях

чоловіки жінки
1. Лікар- терапевт (10 хв) 9,35 9,35
2. Лікар- невропатолог(10 хв) 8,60 8,60
3. Лікар- отоларинголог (10 хв) 7,95 7,95
4. Лікар- офтальмолог( 10 хв) 5,85 5,85
5. Лікар- хірург(10 хв) 8,60 8,60
6. Флюорографія 30,00 30,00
7. Лікар- акушер-гінеколог(20 хв) 13,60
8. Гінекологічний набір 20,00
9. Вартість мазка для жінок 35,00
10. ЕКГ 40,00 40,00
11. Бланки ' 10,00 10,00
12. Заг.ан.крові,сечі,група 140,00 140,00
13. крові,глюкоза крові.
14.

Всього 260,35 328,95

Головний бухгалтер
Економіст



Калькуляція вартості медичної послуги Складне видалення
КНП "Почаївська районна комунальна лікарня"

№ Складові собівартості
Витрати на 1 чол. (грн.)

1 Прямі витрати на оплату праці
1.2 Оплата праці основного персоналу
1.2.1 (хв ) 0,00
1.2.2 (хв.) 0,00
1.2.3 (хв.) 0,00
1.2.4 Стоматолог (135 хв.) 116,00
1.2.5 Медсестра (120 хв.) 78,59
1.2.6 (хв.) 0,00
1.2.7 (хв) . 0,00
1.2.8 (хв ) 0,00
1.3 Разом по основному: ЗП (оси) 194,59
1.4 Коефіцієнт заробітної плати допоміжного персоналу: К (дп) 0,2598
1.5 Разом ЗП = ЗП r (осн) * (1 + К (дп)) 245,14
2 Інші прямі витрати 53,93
2.1 Нарахування на оплату праці (22% * п 1.5) 53,93
3 Прямі матеріальні витрати 95,33
3.1 Медикаменти 94,83
3.2 Вартість бланків 0,50
3.3 Разом 394,40
Вартість послуги 394,40

Загальна вартість послуги 400,00

Комісія по калькуляціях
Директор

Економіст

Головний бухгалтер

Лікар-стоматолог

ду ч М

*г.; /
ІІ^І

We
____ ..___

М
Г< 2000866

тючСМВСьд
РАЙОННА

■ЖаРнЯ”
ДОЧАДсЬко; 
■Місько; ради /З

Б.Є. Кучер

Л.І.Ярмусь

і.М.Крам

O.O. Король

Лікар-стоматолог Т.С.Борчук



Калькуляція вартості медичної послуги Мале оперативне втручання
КНП "Почаївська районна комунальна лікарня"

№ Складові собівартості
Витрати на 1 чол. (грн.)

1 Прямі витрати на оплату праці
1.2 Оплата праці основного персоналу
1.2.1 (хв.) 0,00
1.2.2 (хв.) 0,00
1.2.3 ( хв. ) 0,00
1.2.4 Хірург (70 хв.) 60,15
1.2.5 Медсестра (60 хв. ) 39,29
1.2.6 (хв.) 0,00
1.2.7 (хв.) 0,00
1.2.8 (хв ) 0,00
1.3 Разом по основному: ЗП (осн) 99,44
1.4 Коефіцієнт заробітної плати допоміжного персоналу: К (дп) 0,2598
1.5 Разом ЗП = ЗП (осн) * (1 + К (дп)) 125,27
2 Інші прямі витрати 27,56
2.1 Нарахування на оплату праці (22% * п 1.5) 27,56
3 Прямі матеріальні витрати 47,15
3.1 Медикаменти 46,65
3.2 Вартість бланків 0,50
3.3 Разом 47,15
Вартість послуги 199,98

Загальна вартість послуги 200,00

Комісія по калькуляціях
Директор Б.Є.Кучер

Л.І.Ярмусь

І.М.Крам

Н.І.Роман



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1463

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,7900 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Оскалюку 
Ігору Григоровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 53, гр. Оскалюка Ігора 
Григоровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна 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. Оскалюку Ігору Григоровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,7900 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4008 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Оскалюку Ігору Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,7900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4008 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов'язати гр. Оскалюка Ігора 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1464

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2107 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Галайчук 
Наталії Ігорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 20, гр. Галайчук Наталії 
Ігорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна 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. Галайчук Наталії Ігорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2107 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4020 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Галайчук Наталії Ігорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2107 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4020 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов'язати гр. Галайчук Наталію Ігорівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1465

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0108 га для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Юридика, гр. Барабаш Галині 
Назарівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 5, гр. Барабаш Галини 
Назарівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика 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. Барабаш Галині Назарівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0108 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4011 для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Барабаш Галині Назарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0108 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4011 для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика.

3. Зобов'язати гр. Барабаш Галину Назарівну 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1466

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0290 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Бокотей 
Олені Петрівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 50, гр. Бокотей Олени Петрівни, 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова 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. Бокотей Олені Петрівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0290 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4018 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Липова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бокотей Олені Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0290 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4018 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова.

3. Зобов'язати гр. Бокотей Олену 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1467

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0233 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Спортивна, гр. Білецькій 
Ользі Федорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 37, гр. Білецької Ольги 
Федорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Спортивна 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. Білецькій Ользі Федорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0233 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4029 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Спортивна, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Білецькій Ользі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0233 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4029 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Спортивна.

3. Зобов'язати гр. Білецьку Ольгу 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1468

Про передачу у власність земельної ділянки 
площею 0,2395 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, 
вул. Радивилівська, 29, гр. Трофимлюк 
Юліанні Миколаївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 38, гр. Трофимлюк Юліанни 
Миколаївни, яка просить передати у власність земельну ділянку комунальної власності для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 29, 
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. Передати гр. Трофимлюк Юліанні Миколаївні у власність земельну ділянку площею 
0,2395 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0933 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 29, землі 
сільськогосподарського призначення, 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.

Міський голова Василь БОЙКО

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1469

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1873 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, гр. Плетюку Ігору Георгійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 19, гр. Плетюка Ігора 
Георгійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя 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. Плетюку Ігору Георгійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1873 га за кадастровим номером 
6123410500:02:003:0013 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Затишшя, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюку Ігору Георгійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1873 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0013 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя.

3. Зобов'язати гр. Плетюка Ігора Георгійовича 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1470

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4767 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, гр. Миськіву Роману 
Євстахійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 8 гр. Миськіва Романа 
Євстахійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства вс. Старий Таражта 
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. Миськіву Роману Євстахійовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4767 га за кадастровим номером 
6123488200:02:007:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Миськіву Роману Євстахійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,4767 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0003 та для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Миськіва Романа Євстахійовича 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.

Міський голова
Олейнік Микола

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1471від « 23 » грудня 2021 року

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,4702 га, 0,7889 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарин, гр. Пілярчуку Вячеславу 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, пров. Зарічний, 7, гр. Пілярчука Вячеслава 
Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин 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. Пілярчуку Вячеславу Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 0,4702 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0090 та площею 0,7889 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0091 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пілярчуку Вячеславу Васильовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,4702 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0090 та 
площею 0,7889 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0091 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зобов'язати гр. Пілярчука Вячеслава Васильовича 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1472

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,3408 га та площею 
0,1800 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий 
Тараж, гр. Кульчинському Юрію 
Станіславовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, гр. Кульчинського Юрія 
Станіславовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 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. Кульчинському Юрію Станіславовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 0,3408 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0388 та площею 0,1800 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0381 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кульчинському Юрію Станіславовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,3408 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0388 та 
площею 0,1800 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0381 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Кульчинського Юрія Станіславовича 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1473

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,2548 га, 0,2443 га, 0,1712 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, гр. Сіморі 
Ользі Йосипівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 25, гр. Сімори Ольги 
Йосипівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 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. Сіморі Ользі Йосипівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами:

- 0,2548 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2671,
- 0,2443 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0392,
- 0,1712 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0397

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Ользі Йосипівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами:

- 0,2548 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2671,
- 0,2443 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0392,
- 0,1712 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0397

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Сімору Ольгу Йосипівну 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.

Міський голова
Олейнік Микола

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1474

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4738 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, гр. Кебалюк Анастасії 
Віталіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 1, гр. Кебалюк Анастасії 
Віталіївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 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. Кебалюк Анастасії Віталіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4738 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2666 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кебалюк Анастасії Віталіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4738 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2666 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Кебалюк Анастасію Віталіївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1475

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,3841 га за межами с. Старий Тараж та 
площами 0,6034 га, 0,4239 га, 0,3641 га в с. 
Старий Тараж та гр. Фарині Миколі 
Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова, 1, Тернопільського р-ну, гр. Фарини 
Миколи Миколайовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та за межами 
на території Почаївської міської ради 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. Фарині Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами:

- 0,3841 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0391, за межами с. Старий Тараж на 
території Почаївської міської ради,

- 0,4239 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2658,
- 0,3641 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0398,
- 0,6034 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0380

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площами:

- 0,3841 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0391, за межами с. Старий Тараж на 
території Почаївської міської ради,

- 0,4239 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2658,
- 0,3641 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0398,
- 0,6034 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0380

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов'язати гр. Фарину Миколу 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1476

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5203 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарин, гр. Пілярчук Зінаїді Федорівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, провул. Зарічний, 7, гр. Пілярчук Зінаїди 
Федорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин 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. Пілярчук Зінаїді Федорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5203 га за кадастровим номером 
6123488200:02:013:0002 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пілярчук Зінаїді Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5203 га за кадастровим номером 6123488200:02:013:0002 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зобов'язати гр. Пілярчук Зінаїду 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1477

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1574 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, вул. Крамарі, гр. 
Ткачуку Ігору Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 42 а, гр. Ткачука Ігоря 
Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі 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. Ткачуку Ігору Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1574 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1124 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, вул. Крамарі, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ткачуку Ігору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1574 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1124 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі.

3. Зобов'язати гр. Ткачука Ігоря 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1478

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,1023 га, 0,0967 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Баденку Сергію 
Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 109, гр. Баденка Сергія 
Петровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 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.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. Баденко Сергію Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,1023 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1116 та площею 0,0967 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1109 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Шевченка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Баденко Сергію Петровичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,1023 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1116 та площею 0,0967 
га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1109 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов'язати гр. Баденка Сергія Петровича 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1479

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в c. Старий 
Почаїв, вул. Сивулька, гр. Марутовській 
Ірині Іванівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 4, гр. Марутовської Ірини 
Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Сивулька 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. Марутовській Ірині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1200 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1130 для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 
Сивулька, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Марутовській Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1130 для 
індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Сивулька.

3. Зобов'язати гр. Марутовську Ірину 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1480

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,2500 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 61, гр. Захарчуку 
Юрію Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, гр. Захарчука Юрія Миколайовича, який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Почаїв, вул. Крамарі, 61 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. Захарчуку Юрію Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,2500 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1131 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 61, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Захарчуку Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1131 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 61.

3. Зобов'язати гр. Захарчука Юрія 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1481

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,3000 га, 0,6000 га, 0,5382 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Козак Людмилі 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 24, гр. Козак Людмили 
Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки 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. Козак Людмилі Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок площею 0,3000 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0420, площею 0,6000 га за кадастроовим номером
6123481000:02:001:0419 та площею 0,5382 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0418 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Козак Людмилі Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,3000 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0420, площею 0,6000 га 
за кадастровим номером 6123481000:02:001:0419 та площею 0,5382 га за кадастровим 
номером 6123481000:02:001:0418 для ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Козак Людмилу Миколаївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1482

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5462 га, 0,0314 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Будки, гр. Козак Марії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Радивилівська, 22б, гр. Козак Марії 
Василівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки 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. Козак Марії Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,5462 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0741 та площею 0,0314 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0408 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Козак Марії Василівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 
0,5462 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0741 та площею 0,0314 га за 
кадастровим номером 6123481000:02:001:0408 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Козак Марію Василівну 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.

Міський голова
Мамчук Любов

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1483

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,4800 
га в с. Комарівка, та площею 0,3900 га за 
межами с. Комарівка, гр. Нікітюк Наталії 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 62, гр. Нікітюк Наталії 
Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та за 
межами на території Почаївської міської ради 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. Нікітюк Наталії Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4800 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0262 в с. Комарівка, та 
площею 0,3900 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0014 за межами с. 
Комарівка на території Почаївської міської ради. землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Нікітюк Наталії Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,4800 га за кадастровим 
номером 6123481000:04:001:0262 в с. Комарівка та площею 0,3900 га за кадастровим 
номером 6123481000:01:005:0014 за межами с. Комарівка на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Нікітюк Наталію Миколаївну 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1484

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,8289 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Будки, гр. Маляр Ганні Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Володимирська, 15, гр. Маляр Ганни 
Василівни, яка 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.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. Маляр Ганні Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8289 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0399 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Маляр Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,8289 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0399 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Маляр Ганну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1485

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4968 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Мандзюку Володимиру 
Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Володимира 
Леонідовича, 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.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. Мандзюку Володимиру Леонідовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4968 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0735 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мандзюку Володимиру Леонідовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,4968 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0735 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Мандзюка Володимира 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.

Міський голова
Мамчур Любов

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1486

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,5863 га, площею 
0,8991 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Пацулі Миколі Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, гр. Пацули Миколи Яковича, який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка 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. Пацулі Миколі Яковичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,5863 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0290, площею 0,8991 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0292 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пацулі Миколі Яковичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,5863 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0290, площею 0,8991 га 
за кадастровим номером 6123481000:04:001:0292 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Пацулу Миколу Яковича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1487

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,7926 га та площею 
0,3686 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Самборському Миколі Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 11, гр. Самборського Миколи 
Петровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка 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. Самборському Миколі Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 0,7926 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0725, площею 0,3686 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0280 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Самборському Миколі Петровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,7926 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0725, площею 
0,3686 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0280 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Самборського Миколу Петровича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1488

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,6144 га, 0,5059 га, 
0,7214 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Леоніда 
Овксентійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка 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. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами:
- 0,6144 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0289;
- 0,5059 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0734;
- 0,7214 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0300
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площами:
- 0,6144 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0289;
- 0,5059 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0734;
- 0,7214 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0300

для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Мандзюка Леоніда Овксентійовича 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1489

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами населеного пункту с. Комарівка, 
на території Почаївської міської ради гр. 
Шусту Сергію Вікторовичу

Розглянувши заяву жителя м. Рівне вул. Набережна, 30, гр. Шуста Сергія Вікторовича, 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Комарівка 
на території Почаївської міської ради 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. Шусту Сергію Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 2,0000 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0692 для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту с. Комарівка на території Почаївської міської ради, землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Шусту Сергію Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 2,0000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0692 для ведення 
особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Шуста Сергія 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23» грудня 2021 року № 1490

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4019 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, гр. Козак Вірі 
Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 6, гр. Козак Віри Василівни, 
яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, 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. Козак Вірі Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,4019 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0018 
для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Козак Вірі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,4019 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0018 для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської міської 
ради.

3. Зобов'язати гр. Козак Віру 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1491

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6945 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, гр. Нікітюк 
Людмилі Борисівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюк Людмили 
Борисівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка 
на території Почаївської міської ради, 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. Нікітюк Людмилі Борисівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6945 га за кадастровим номером 
6123481000:01:005:0019 для ведення особистого селянського господарства за межами 
с. Комарівка на території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Нікітюк Людмилі Борисівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,6945 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0019 для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Нікітюк Людмилу Борисівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1922

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4200 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, гр. Грушицькій 
Жанні Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Кімната, гр. Грушицької Жанни Миколаївни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, 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. Грушицькій Жанні Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4200 га за кадастровим номером 
6123481000:01:005:0025 для ведення особистого селянського господарства за межами 
с. Комарівка на території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського 
призначення.

2. Передати гр. Грушицькій Жанні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4200 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0025 для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Грушицьку Жанну Миколаївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1493

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,1868 га, 0,2325 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Костюк 
Ользі Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Костюк Ольги Володимирівни, яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки 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. Костюк Ользі Володимирівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельні ділянки площею 0,1868 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0415 та площею 0,2325 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0421 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Костюк Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,1868 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0415 та площею 0,2325 
га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0421 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Костюк Ольгу Володимирівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1494

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,1611 га, 0,2669 га, 
0,6605 га, 0,0772 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 44, гр. Чернобаю Олександру 
Миколайовичу, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка 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. Чернобаю Олександру Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами:
- 0,1611 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0291;
- 0,2669 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0288;
- 0,6605 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0027;
- 0,0772 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0298,
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площами:
- 0,1611 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0291;
- 0,2669 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0288;
- 0,6605 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0027;
- 0,0772 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0298,
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Чернобая Олександра 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1495

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,9117 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, гр. Пилипчук Тетяні 
Вікторівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липина, 4, гр. Пилипчук Тетяні 
Вікторівні, яка 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.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. Пилипчук Тетяні Вікторівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,9117 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0287 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пилипчук Тетяні Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,9117 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0287 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Пилипчук Тетяну Вікторівну 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1496

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6260 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Самойленко Олександру 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, гр. Самойленко Олександра Васильовича, 
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.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. Самойленко Олександру Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,6260 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0297 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Самойленко Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,6260 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0297 та для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Самойленко Олександра 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1497

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,3332 га, 0,2049 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихїв гр. 
Лотовському Віктору Володимировичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Островського, 15а, гр. Лотовського Віктора 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів 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.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. Лотовському Віктору Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 0,3332 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0593 та площею 0,2049 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0592 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Лотовському Віктору Володимировичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площами 0,3332 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0593 та 
0,2049га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0592 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів.

3. Зобов'язати гр. Лотовського Віктора Володимировича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1498

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,1251 га та 0,2193 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Чорнобай 
Миколі Леонтійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Озерна, 12, гр. Чорнобай Миколи 
Леонтійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів 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.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. Чорнобай Миколі Леонтійовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площами 0,1251 га за кадастровим номером 
6123484100:01:001:1685 та 0,2193 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1679 
для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, вул. Озерна, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чорнобай Миколі Леонтійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площами 0,1251 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1685 та 0,2193 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1679 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, вул. Озерна.

3. Зобов'язати гр. Чорнобай Миколу Леонтійовича 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.

Міський голова
Заревняк Алла

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1499

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,1674 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Білорус Світлані Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38, гр. Білорус Світлани 
Олександрівни, яка просить затвердити проект 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.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. Білорус Світлані Олександрівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1674 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0975 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білорус Світлані Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1674 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0975 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Білорус Світлану Олександрівну 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.

Міський голова
Кужель Святослав

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1500

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1158 га для 
індивідуального садівництва в с. Ридомиль, 
гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 5, гр. Білінчука Віталія 
Валерійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 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.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. Білінчуку Віталію Валерійовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1158 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0941 для індивідуального садівництва в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білінчуку Віталію Валерійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1158 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0941 для 
індивідуального садівництва в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Білінчука Віталія Валерійовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1501

Про затвердження 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

Розглянувши заяву жительки м. Львів, вул. Лінкольна, 10а/150, гр. Сергієнко Галини 
Лук'янівни, яка просить затвердити проект 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. Сергієнко Галині Лук'янівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3189 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0747 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сергієнко Галині Лук'янівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3189 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0747 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Сергієнко Галину Лук'янівну 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.

Міський голова
Придатко Віктор

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1502

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,0800 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Варшавська, гр. Бондар 
Вікторії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Бондар Вікторії Василівни, яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Варшавська 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. Бондар Вікторії Василівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,0800 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0735 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бондар Вікторії Василівні у власність земельну ділянку площею 0,0800 
га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0735 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Варшавська.

3. Зобов'язати гр. Бондар Вікторію 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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1503

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0490 га для 
індивідуального садівництва в c. Лосятин, 
гр. Бондар Вікторії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Бондар Вікторії Василівни, яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва 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. Бондар Вікторії Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0490 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0734 для індивідуального садівництва в с. Лосятин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бондар Вікторії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0490 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0734 для 
індивідуального садівництва в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Бондар Вікторію 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Придатко Віктор



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1504

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0889 га для 
індивідуального садівництва в c. Лосятин, 
гр. Бондару Олександру Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Бондара Олександра Васильовича, який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
індивідуального садівництва 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. Бондару Олександру Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0889 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0733 для індивідуального садівництва в с. Лосятин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бондару Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0889 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0733 для 
індивідуального садівництва в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Бондара Олександра 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Придатко Віктор



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1505

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,2705 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лосятин, гр. Залізницькому 
Олександру Олександровичу

Розглянувши заяву жителя м. Біла Церква гр. Залізницького Олександра 
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. Залізницькому Олександру Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2705 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:010:0001 для всдсіиія особистого селянського
господарства в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Залізницькому Олександру Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 1,2705 га за кадастровим номером 
6123484700:02:010:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Залізницького Олександра 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1506

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 
0,1674 га та площею 0,3922 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. 
Шабодаж Катерині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перекалок, 22, гр. Шабодаж 
Катерини Миколаївни, яка просить затвердити проект 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. Шабодаж Катерині Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площею 0,1674 га за кадастровим 
номером 6123484700:01:001:1175 та площею 0,3922 га за кадастровим номером 
6123484700:02:012:0002 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шабодаж Катерині Миколаївні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1674 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1175 та 
площею 0,3922 га за кадастровим номером 6123484700:02:012:0002 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Шабодаж Катерину Миколаївну зареєструвати речові права на 
земельні ділянки 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1507

Про визначення переліку земельних ділянок 
для підготовки лотів для продажу права оренди 
на земельних торгах у формі аукціону та надання 
дозволу на виготовлення відповідної документації

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових 
коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 134-138 
Земельного кодексу України, 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. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права 
оренди на земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно додатку.
2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної 
форми власності для подальшого продажу права оренди на них на земельних торгах згідно 
додатку.
3. Вважати таким, що втратило свою чинність рішення № 2554 від 31.07.2020 р. 

п'ятдесят восьмої сесії сьомого скликання «Про визначення переліку земельних ділянок 
для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та 
надання дозволу на виготовлення відповідної документації» із внесеними змінами 
рішенням четвертої сесії восьмого скликання Почаївської міської ради № 339 від 
31.03.2021 року.
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії 
восьмого скликання № 1507
від 23 грудня 2021 року

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право оренди яких підлягає

продажу, на земельних торгах у формі аукціону
№ 
п/п

Кадастровий номер 
земельної ділянки Площа,

га.

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

1 6123487800:01:001:0030 2,2200 за межами населеного 
пункту села Старий 
Почаїв на території 
Почаївської міської ради

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва

2 6123487800:01:001:0423 0,7400 за межами населеного 
пункту села Старий 
Почаїв на території 
Почаївської міської ради

3 6123481000:04:001:0142 1,8600 за межами населеного 
пункту села Комарівка на 
території Почаївської
міської ради

4 6123486800:01:001:2485 2,1000 за межами населеного 
пункту села Ридомиль на 
території Почаївської
міської ради

5 6123488200:01:001:0233 0,5818 с. Старий Тараж
6 6123488200:01:001:0243 0,4336 с. Старий Тараж
7 6123488200:01:001:1020 0,2042 с. Старий Тараж

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1508

Про визначення переліку земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на земельних торгах у 
формі аукціону

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових 
коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 134-138 
Земельного кодексу України, 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. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку площею 
0,0410 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4009 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Фабрична в м. Почаїв.

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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1509

Про визначення переліку земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об’єктами 
нерухомого майна

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових 
коштів у місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 134-138 
Земельного кодексу України, 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. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об'єктами нерухомого майна земельні ділянки згідно 
додатку.

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.

Міський голова Василь БОЙКО

Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії 
восьмого скликання № 1509
від 23 грудня 2021 року

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

які підлягають продажу та обтяжені об'єктами нерухомого майна

№ 
п/п

Кадастровий номер 
земельної ділянки Площа,

га.

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

1 6123410500:02:001:3385 0,0128 м. Почаїв
Для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 

машинобудівної, та 
іншої промисловості

2 6123410500:02:001:4022 0,4159 м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 29г

3 6123410500:02:001:3884 0.1659 м. Почаїв;, вул..
Шевченка

4 - 0,0666 м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 20б

5 - 0,2357 м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 20а

6 6123410500:02:001:3469 0,1350 м. Почаїв, вул. 
Фабрична

для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі
7 6123410500:02:001:3463 0,3903 м. Почаїв, вул. 

Фабрична, 18Т
для будівництва та 

обслуговування будівель 
торгівлі

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1510

Про продаж на земельних торгах права оренди на 
земельну ділянку сільськогосподарського
призначення для 
сільськогосподарського 
2,1000 га за межами

ведення товарного 
виробництва площею 

населеного пункту села
Ридомиль на території Почаївської міської ради

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, 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. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення площею 2,1000 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2485, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту села Ридомиль на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років.

2. Затвердити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 2,1000 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2485, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Ридомиль на 
території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області в розмірі 
2004,08 грн. (дві тисячі чотири грн., 08 коп.), що становить 10% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
2.2. Крок аукціону в розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати земельної 
ділянки в сумі 200,41 грн. (двісті грн., 41 коп.)
2.3. Затвердити умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення площею 2,1000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2485, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Ридомиль 
на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.
3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. бути укласти від імені Почаївської міської ради 
договір оренди землі.
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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1511

Про продаж на земельних торгах права оренди на 
земельну ділянку сільськогосподарського
призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 
0,7400 га за межами населеного пункту села Старий 
Почаїв на території Почаївської міської ради

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, 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. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення площею 0,7400 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0423, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту села Старий Почаїв на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років.

2. Затвердити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 0,7400 га за 
кадастровим номером 6123487800:01:001:0423, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Старий Почаїв на 
території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області в розмірі 
302,66 грн. (триста дві грн., 66 коп.), що становить 10% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.
2.2. Крок аукціону в розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати земельної 
ділянки в сумі 30,27 грн. (тридцять грн., 27 коп.)
2.3. Затвердити умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення площею 0,7400 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0423, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Старий 
Почаїв на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.
3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. бути укласти від імені Почаївської міської ради 
договір оренди землі.
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.

Василь БОЙКОМіський голова
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1512

Про продаж на земельних торгах права оренди на 
земельну ділянку сільськогосподарського
призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 
2,2200 га за межами населеного пункту села Старий 
Почаїв на території Почаївської міської ради

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, 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. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення площею 2,2200 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0030, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту села Старий Почаїв на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років.

2. Затвердити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 2,2200 га за 
кадастровим номером 6123487800:01:001:0030, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Старий Почаїв на 
території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області в розмірі 
1405,76 грн. (одна тисяча чотириста п'ять грн., 76 коп.), що становить 10% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.
2.2. Крок аукціону в розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати земельної 
ділянки в сумі 140,58 грн. (сто сорок грн., 58 коп.)
2.3. Затвердити умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення площею 2,2200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0030, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Старий 
Почаїв на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.
3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. бути укласти від імені Почаївської міської ради 
договір оренди землі.
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.

Василь БОЙКОМіський голова
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1513

Про продаж на земельних торгах права оренди на 
земельну ділянку сільськогосподарського
призначення для 
сільськогосподарського 
1,8600 га за межами

ведення товарного 
виробництва площею 

населеного пункту села
Комарівка на території Почаївської міської ради

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, 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. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення площею 1,8600 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0142, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту села Комарівка на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років.

2. Затвердити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 1,8600 га за 
кадастровим номером 6123481000:04:001:0142, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Комарівка на 
території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області в розмірі 
398,48 грн. (триста дев'яносто вісім грн., 48 коп.), що становить 10% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
2.2. Крок аукціону в розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати земельної 
ділянки в сумі 39,85 грн. (тридцять дев'ять грн., 85 коп.)
2.3. Затвердити умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення площею 1,8600 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0142, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Комарівка 
на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.
3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. бути укласти від імені Почаївської міської ради 
договір оренди землі.
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.

Василь БОЙКОМіський голова
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «23» грудня 2021 року № 1514

Про вилучення земельних ділянок
з користування громадян

Керуючись ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги письмові згоди землекористувачі про 
вилучення земельних ділянок, засвідчені нотаріально, 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. Вилучити з користування громадян земельні ділянки загальною площею 2,7677 га для 
ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території населених 
пунктів Почаївської міської ради згідно додатку, що додається.
2. Перевести земельні ділянки, вказані у п. 1 даного рішення, в категорію земель запасу 

Почаївської міської ради.
3. Відділу земельних відносин та містобудування та старостинським округам 

Почаївської міської ради внести відповідні дані до земельно-кадастрової документації по 
зазначених земельних ділянках.
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення 
чотирнадцятої сесії восьмого 
скликання № 1514 
від 23 грудня 2021 року

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які вилучаються з користування громадян

№ 
п/п

Прізвище ім'я по 
батькові

Площа,
га.

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

1 Бобрик Людмила 
Володимирівна

0,03 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

2 Бобрик Василь
Андрійович

0,03 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

3 Костіцький Федір 
Федорович

0,0800 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

4 Притула Любов Іванівна 0,2099 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

5 Янова Ганна Іванівна 0,0690 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

6 Кутефа Василь 
Романович

0,2505 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

7 Плетюк Георгій 
Володимирович

0,1873 С. Затишшя Для ведення особистого 
селянського 
господарства

8 Онуковська Надія 
Серафимівна

0,5356 с. Старий Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

9 Гладун Павло
Дмитрович

0,1574 с. Старий Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

10 Плаксій Михайло 
Іванович

0,1741 с. Будки Для ведення особистого 
селянського 
господарства

11 Болдак Василь 
Лук'янович

0,10 с. Лосятин Для ведення особистого 
селянського 
господарства

12 Єрмолаєва Людмила 
Миколаївна

0,8165 С. Лідихів Для ведення особистого 
селянського 
господарства

13 Коханська Наталія 
Петрівна

0,1274 С. Ридомиль Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1515

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 
0,0100 га із земель для індивідуального гаражного 
будівництва в землі для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової
інфраструктури в м. Почаїв, вул. Шевченка, 2а, 
гр. Шатківському Володимиру Глібовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 18б, гр. Шатківського Володимира 
Глібовича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки із земель для індивідуального гаражного 
будівництва в землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, 2а, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та 
ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «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 гр. Шатківському Володимиру Глібовичу на виготовлення детального плану 
території власної земельної ділянки площею 0,0100 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0911 в м. Почаїв вул. Шевченка, 2а з метою зміни її цільового призначення 
із земель для індивідуального гаражного будівництва в землі для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

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

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

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

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

Міський голова
Совбецька Наталія

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1516

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1200 га із земель 
для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, гр. Костюку Олександру Віталійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 13б, гр. Костюк Олександра Віталійовича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Фабрична, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «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 гр. Костюку Олександру Віталійовичу на виготовлення детального плану території 
власної земельної ділянки площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0808з 
метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Фабрична.

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

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

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

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1517

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у зв’язку із 
зміною площі та конфігурації меж земельної 
ділянки 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 надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у зв’язку із зміною площі та конфігурації меж земельної ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, ст.121 Земельного кодексу України, п.34 
ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України 
«Про землеустрій» та у зв’язку з допущенням помилки при внесенні відомостей про 
земельну ділянку у Державний земельний кадастр (площею 1,4505 га за кадастровим 
номером 6123487800:01:001:0307) 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. Гудзяк Людмилі Семенівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у зв’язку із зміною площі та конфігурації меж земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ради.

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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1518

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Квіткова

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ 
«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 на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул. Квіткова.

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

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок 
джерел не заборонених законом.

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

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

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1519

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом 
викупу площею 0,2357 га для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 20а гр. Ільницькій Валентині 
Сергіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 22Г, гр. Ільницької 
Валентини Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в м. Почаїв, вул. Фабрична, 20а, керуючись ст.12, 127, 128, 134 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. Ільницькій Валентині Сергіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 
0,2357 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 
Почаїв, вул. Фабрична, 20а.

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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021року № 1520

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0600 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Медиків, 
гр. Туницькій Валентині Володимирівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 49а, гр. Туницької 
Валентини Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. 
Почаїв, вул. Медиків, 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. Туницькій Валентині Володимирівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Медиків, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0237 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Туницькій Валентині Володимирівні

№ 1521

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 49а, гр. Туницької 
Валентини Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Туницькій Валентині Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0237 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0383 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Козак Ніні Іванівні

№ 1522

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 76/1, гр. Козак Ніни 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 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. Козак Ніні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0383 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0344 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Слободянюку Анатолію Івановичу

№ 1523

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 76/2, гр. Слободянюка 
Анатолія Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Слободянюку Анатолію Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0344 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1524

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0794 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. 
Петровській Валентині Степанівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 30, гр. Петровської Валентини 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 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. Петровській Валентині Степанівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0794 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, 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.

Міський голова Василь БОЙКО

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1525

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1397 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, гр. Мандзій 
Афанасію Тихоновичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 32, гр. Мандзій Афанасія 
Тихоновича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, керуючись 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. Мандзій Афанасію Тихоновичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1397 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 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.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0112 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
гр. Заришнюк Марії Ігнатівні

№ 1526

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 42, гр. Заришнюк Марії 
Ігнатівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 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. Заришнюк Марії Ігнатівні на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0112га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Наливайка, гр. Демчук Любові 
Пантелеймонівні

№ 1527

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 58, гр. Демчук Любов 
Пантелеймонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Наливайка, 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. Демчук Любові Пантелеймонівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0700 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Наливайка, 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 
зземельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Василь БОЙКОМіський голова
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3880 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 
Москаленко Валентині Іванівні

№ 1528

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Зелена, 40, гр. Москаленко Валентини 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 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. Москаленко Валентині Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3880 га для 
ведення особистого селянського господарства 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1439 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 
Волинець Таїсії Іванівні

№ 1529

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Зелена, 38, гр. Волинець Таїсії Іванівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 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. Волинець Таїсії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1439 га для ведення 
особистого селянського господарства 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про затвердження детального плану 
території для будівництва групи 
індивідуальних житлових будинків в м. 
Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, 
вул. М.Рожко - вул. Промислова

№ 1530

Розглянувши детальний план території для будівництва групи індивідуальних 
житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. М.Рожко - вул. 
Промислова, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 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 детальний план території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків площею 1,1100 га в м. Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, вул. 
М.Рожко - вул. Промислова.

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.

Міський голова
Капрічук Олена

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1531

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності площею 3,1690 га 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в м. Почаїв

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 
керуючись ст. 12,125,126,186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її 
об'єднання», відповідно до 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 технічну доку ментацію із землеустрою, щодо поділу ь^^с^ї ді ля н к и
комунальної власності, площею 3,1690 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3774 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на дві земельні ділянки:

- площею 2,7531 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4023 в м. Почаїв вул. 
Промислова, 5;

- площею 0,4159 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4022 в м. Почаїв вул. 
Шевченка, 29г.

2. Зареєструвати речові права на земельні ділянки 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1532

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0877 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Злуки, 12, гр. Шаплай 
Олександру Михайловичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 12, гр. Шаплай Олександра 
Михайловича, 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. 
Злуки, 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. Шаплай Олександру Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0877 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4014 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Злуки, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шаплай Олександру Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0877 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4014 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Злуки, 12.

3. Зобов'язати гр. Шаплай Олександра Михайловича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1533

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0852 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 10, гр. 
Шаповалу Івану Юхимовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 10, гр. Шаповала Івана 
Юхимовича, 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. 
Сагайдачного, 10 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. Шаповалу Івану Юхимовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0852 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4032 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сагайдачного, 10, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Шаповал Івану Юхимовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0852 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4032 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сагайдачного, 10.

3. Зобов'язати гр. Шаповала Івана Юхимовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1534

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. Плетянка, 28, гр. Яновій 
Ганні Іванівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 28, гр. Янової Ганни 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 м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 28 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. Яновій Ганні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4040 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 28, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Яновій Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4040 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 28.

3. Зобов'язати гр. Янову Ганну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1535

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0626 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Заньковецької, 16а, гр. Антонюк 
Інні Вікторівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Заньковецької, 16а, гр. Антонюк Інни 
Вікторівни, 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. 
Заньковецької, 16а 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. Антонюк Інні Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0626 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3448 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Заньковецької, 16а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Антонюк Інні Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0626 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3448 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Заньковецької, 16а.

3. Зобов'язати гр. Антонюк Інну Вікторівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1536

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. Березина, 62, гр. Семенюку 
Сергію Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 62, гр. Семенюка Сергія 
Дмитровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Березина, 62 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. Семенюку Сергію Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4019 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 62, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Семенюку Сергію Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4019 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 62.

3. Зобов'язати гр. Семенюка Сергія 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1537

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. Галицька, 7а, гр. Ярому Олегу 
Петровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 7, гр. Ярого Олега Петровича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 7а 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. Ярому Олегу Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4016 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 7а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ярому Олегу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4016 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Галицька, 7а.

3. Зобов'язати гр. Ярого Олега Петровича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1538

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. Липова, 50, гр. Бокотей Олені 
Петрівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 50, гр. Бокотей Олени Петрівни, 
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. 
Липова, 50 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. Бокотей Олені Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4025 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Липова, 50, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бокотей Олені Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4025 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Липова, 50.

3. Зобов’язати гр. Бокотей Олену 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1539

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0911 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Плетянка, 5а, гр. Тиванюк 
Неонілі Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 5а, гр. Тиванюк Неоніли 
Анатоліївни, 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. 
Плетянка, 5а 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. Тиванюк Неонілі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0911 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4021 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Плетянка, 5а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Тиванюк Неонілі Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0911 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4021 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Плетянка, 5а.

3. Зобов'язати гр. Тиванюк Неонілу Анатоліївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1540

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. Шевченка, 14а, гр. Герасим’юк 
Олександрі Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 14а, гр. Герасим’юк 
Олександри Анатоліївни, 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. Шевченка, 14а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б
ч.1 ст. 12, п.б ч.І ст.8'1, п.а ч.З ст.'і'іб 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. Герасим’юк Олександрі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4031 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 14а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Герасим’юк Олександрі Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4031 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 14а.

3. Зобов'язати гр. Герасим’юк Олександру Анатоліївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1541

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0977 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Бригадна, 43, гр. Шевчуку 
Олегу Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Кам'яне, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл., гр. 
Шевчука Олега 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 м. Почаїв, вул. Бригадна, 43, 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”, беручи до уваги рішення № 
951 від 06.12.2012р. двадцять першої сесії шостого скликання Почаївської міської ради, 
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. Шевчуку Олегу Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0977 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4012 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 43, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Зобов'язати гр. Шевчука Олега Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1422

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, 47, гр. Пташник 
Марії Лонгінівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 4, гр. Пташник Марії 
Лонгінівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 47 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. Пташник Марії Лонгінівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4028 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 47, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Пташник Марії Лонгінівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4028 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 47.

3. Зобов'язати гр. Пташник Марію Лонгінівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1543

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. Спортивна, 37, гр. Білецькій 
Ользі Федорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 37, гр. Білецької Ольги 
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. 
Спортивна, 37 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. Білецькій Ользі Федорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4034 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Спортивна, 37, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Білецькій Ользі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4034 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Спортивна, 37.

3. Зобов'язати гр. Білецьку Ольгу 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1544від « 23 » грудня 2021 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0410 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вулиця Фабрична з 
подальшим продажем земельної ділянки на 
земельних торгах (аукціоні) та надання дозволу 
на виготовлення експертної грошової оцінки

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв,вул. Фабрична з подальшим продажем 
земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні), керуючись статтями 12, 127, 128, 134 - 138 
Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0410 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:4009 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Фабрична в м. Почаїв з подальшим продажем земельної ділянки на 
земельних торгах (аукціоні).

2. Надати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки для продажу земельної ділянки 
площею 0,0410 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4009 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Фабрична в м. Почаїв.

3. Виготовлений звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати для розгляду та 
затвердження 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1545

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,3903 га в оренду для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18т, 
гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 32, гр. Кондратюк Ангеліни 
Юріївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передати дану ділянку в оренду, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 33 Закону 
України «Про оренду землі», ст.12,93,123,124 Земельного кодексу України, 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. Кондратюк Ангеліні Юріївні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3463 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18т, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.
2. Передати гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні в оренду терміном на 1 рік земельну 
ділянку площею 0,3903 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3463 для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18т.
3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 10 % від її нормативної грошової оцінки.
4. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.2,3 даного рішення.
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1546

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється із земель для 
ведення особистого селянського господарства 
у землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд площею 0,3225 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв 
вул. Кременецька, гр. Переходько Юлії 
Олександрівні

Розглянувши заяву жительки м. Рівне вул. Чорновола, 91/112, гр. Переходько Юлії 
Олександрівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення власної 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого 
селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Кременецька, 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 гр. Переходько Юлії Олександрівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для ведення 
особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,3225 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3130 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1547

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0611 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 12, у спільну сумісну власність гр. 
Щербаковій Наталії Володимирівні, Щербаковій 
Марії Олегівні, Щербакову Олегу Олеговичу

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, гр. Щербакової Наталії Володимирівни, Щербакової 
Марії Олегівни, Щербакова Олега Олеговича, які просять затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Спортивна, 12 та передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну 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. Щербаковій Наталії Володимирівні, Щербаковій Марії Олегівні, Щербакову 
Олегу Олеговичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0611 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4006 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 12, у спільну сумісну власність, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Щербаковій Наталії Володимирівні, Щербаковій Марії Олегівні, Щербакову 
Олегу Олеговичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0611 га 
за кадастровим номером 6123410500:02:001:4006 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 12.

3. Зобов’язати гр. Щербакову Наталію Володимирівну, Щербакову Марію Олегівну, Щербакова 
Олега Олеговича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1548

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0267 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Кременецька, 22б, гр. 
Горулько Людмилі Антонівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 22, гр. Горулько Людмили 
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 м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 22б 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. Горулько Людмилі Антонівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0267 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4035 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 22б, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Горулько Людмилі Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0267 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4035 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, 22б.

3. Зобов'язати гр. Горулько Людмилу 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1549

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, 22 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ягеничу Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0010 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 22.

3. Зобов’язати гр. Ягенича Володимира Олексійовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1550

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,2071 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. Савчук 
Ларисі Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, гр. Савчук Лариси Степанівни, 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. Савчук Ларисі Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,2071 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0623 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Савчук Ларисі Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
1,2071 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0623 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Савчук Ларису 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1551

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,4900 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Притулі Петру 
Олександровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, Притули Петра Олександровича, 
який 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. Комарин, 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 Петру Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,4900 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1552

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0931 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Сохацькій Світлані Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Сонячна, гр. Сохацької Світлани 
Володимирівни, 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. 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. Сохацькій Світлані Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0931 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1553

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,65 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на 
території Почаївської міської ради, гр. Казєвій 
Галині Гордіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шатківського, 1, гр. Казєвої Галини 
Гордіївни, 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 ст.12 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.55 
Закону України «Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону України “Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам, земельних часток (паїв)», беручи до 
уваги сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0057409 виданого 
Кременецькою РДА № 553 від 15.12.1996 року та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 12.10.2021р., спадкова справа № 127/2009, 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. Казєвій Галині Гордіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,65 в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна на території Почаївської міської 
ради.

2. Зобов'язати гр. Казєву Галину Гордіївну замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 
(ліцензії) на виконання робіт.

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 
затвердження на сесію 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1554

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,65 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Швець Марії Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Садова, 36, гр. Швець Марії 
Миколаївни, 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 ст.12 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону України “Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам, земельних часток (паїв)», 
беручи до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0057283, виданий 
Кременецькою РДА 15.12.1996 року та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 
16.11.2021р., спадкова справа № 170/2021, 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. Швець Марії Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського призначення розміром 1,65 
в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 
ім. Ватутіна на території Почаївської міської ради.

2. Зобов'язати гр. Швець Марії Миколаївну замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 
(ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1555

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,65 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Швець Надії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, гр. Швець Надії 
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 ст.12 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.55 
Закону України «Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону України “Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам, земельних часток (паїв)», беручи до 
уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0284490, виданий 
Кременецькою РДА 04.04.2001 року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 
19.11.2016р., спадкова справа № 35/2016, 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. Швець Надії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського призначення розміром 1,65 
в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 
ім. Ватутіна на території Почаївської міської ради.

2. Зобов'язати гр. Швець Надію Василівну замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 
(ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічну документацію і з землеустрою подати н а о°зглдд та 
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 
законодавством порядку.

4. Пхнттoлззвтикхненнумдхнoгo piшенляпoклacтинaпocтiHуyдeпyтaтcькyкуміоiю з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1556

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4100 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Кебалюк Раїсі 
Федорівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, гр. Кебалюк Раїси Федорівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин , 
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. Кебалюк Раїсі Федорівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4100 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1557

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,4557 га 
та площею 0,3256 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин, 
гр. Притулі Неонілі Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, гр. Притули Неоніли Іванівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
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. Притулі Неонілі Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4557 га та площею 0,3256 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1558

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,2574 га 
та площею 0,4500 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Іващуку Володимиру Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, гр. Іващука Володимира 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок 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. Іващуку Володимиру Петровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2574 га та 
площею 0,4500 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1559

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,3697 
га, 0,1384 га, 0,2446 га, 0,1463 га, та 0,3394 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, гр. 
Семенюку Анатолію Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 20, гр. Семенюка Анатолія 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок 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. Семенюку Анатолію Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3697 га, 
0,1384 га, 0,2446 га, 0,1463 га та 0,3394 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1560

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площами 0,3026 га, 0,3627 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, гр. 
Прокоповичу Руслану Ростиславовичу

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 3/37 гр. Прокоповича 
Руслана Ростиславовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок 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. Прокоповичу Руслану Ростиславовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,3026 га та 
площею 0,3627 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1561

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,3156 
га, 0,2946 га, 0,3689 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Швець Надії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, гр. Швець Надії 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Швець Надії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,3156 га, 0,2946 га, 0,3689 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1562

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5785 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 
гр. Чубику Андрію Віталійовичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Миру, 12, гр. Чубика Андрія Віталійовича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, вул. Резніка, 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. Чубику Андрію Віталійовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5785 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1563

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,4581 
га, 0,4200 га та 0,1986 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, гр. Білорусу Богдану 
Леонтійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Білоруса Богдана Леонтійовича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок 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. Білорусу Богдану Леонтійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4581 га 
0,4200 га та 0,1986 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1564

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8250 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Білорус Нелі 
Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 90, гр. Білорус Нелі 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарин, 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 Нелі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8250 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1565

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. Колгоспна, 5, гр. Кульчинському 
Юрію Станіславовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, гр. Кульчинського Юрія 
Станіславовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, 5 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. Кульчинському Юрію Станіславовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0379 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 5, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кульчинському Юрію Станіславовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0379 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 5.

3. Зобов'язати гр. Кульчинського Юрія Станіславовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1666

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. 
Комарин, провулок Зарічний, 7, гр. Пілярчук 
Зінаїді Федорівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, провулок Зарічний, 7, гр. Пілярчук Зінаїди 
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 с. Комарин, 
провулок Зарічний, 7 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. Пілярчук Зінаїді Федорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0369 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарин, 
провулок Зарічний, 7, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Пілярчук Зінаїді Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0369 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
провулок Зарічний, 7.

3. Зобов'язати гр. Пілярчук Зінаїду 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1567

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1864 га, 0,2076 га, 0,6970 га для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської 
ради, гр. Прокопчук Любов Степанівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 2, кв. 8, гр. Прокопчук Любов 
Степанівни, 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 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. Прокопчук Любов Степанівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами:
- 0,1864 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2672;
- 0,2076 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2674;
- 0,6970 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2673

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ради.

2. Передати гр. Прокопчук Любов Степанівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами:
- 0,1864 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2672;
- 0,2076 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2674;
- 0,6970 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2673

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Прокопчук Любов Степанівну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1568

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
площею 0,0700 га в с. Старий Почаїв, вул. 
Копані, гр. Ходаничу Михайлу Михайловичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, гр. Ходанича Михайла Михайловича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 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. Ходаничу Михайлу Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1569

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2782 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Лісовики, гр. Ільницькій Любов Микитівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 22, гр. Ільницької 
Любов Микитівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", 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. Ільницькій Любов Микитівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2782 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,1700 га 
та площею 0,0420 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, 
гр. Дудар Оксані Анатоліївні

№ 1570

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 58, гр. Дудар Оксани 
Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 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. Дудар Оксані Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1700 га та площею 0,0420 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1371 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі, гр. Хрущ Ользі Вікторівні

№ 1571

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, гр. Хрущ Ольги Вікторівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі, 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. Хрущ Ользі Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1371 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1300 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі, гр. Орловській Ніні Сергіївні

№ 1572

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1, гр. Орловської Ніни 
Сергіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 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. Орловській Ніні Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1300 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1573

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1065 га, 0,2470 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, гр. Волошин Світлані Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. Волошин 
Світлани Дмитрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв 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. Волошин Світлані Дмитрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами:
- 0,2470 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1110;
- 0,1065 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1126,
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Волошин Світлані Дмитрівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами:

- 0,2470 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1110;
- 0,1065 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1126,

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв.

3. Зобов'язати гр. Волошин Світлану 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1574

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. Некова, 13, гр. Чорнобай 
Валентині Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 34, гр. Чорнобай 
Валентини Петрівни, 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 Почаїв, 
вул. Некова, 13 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. Чорнобай Валентині Петрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1008 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Некова, 13, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Чорнобай Валентині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1008 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Некова, 13.

3. Зобов'язати гр. Чорнобай Валентину 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1575

Про внесення змін до рішення Почаївської 
міської ради № 1361 від 04.11.2021 р.
одинадцятої сесії восьмого скликання «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»

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. Внести зміни до рішення Почаївської міської ради № 1361 від 04.11.2021 р. 
одинадцятої сесії восьмого скликання «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», виклавши його 
в наступній редакції:
1.1. Надати дозвіл гр. Середович Вірі Борисівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5000 га та площею 1,4950 
га для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу та 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1576

Про внесення змін до рішення Почаївської 
міської ради № 1360 від 04.11.2021 р.
одинадцятої сесії восьмого скликання «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»

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. Внести зміни до рішення Почаївської міської ради № 1360 від 04.11.2021 р. 
одинадцятої сесії восьмого скликання «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», 
виклавши його в наступній редакції:
1.1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Володимиру Миколайовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5050 
га та площею 1,4950 га для ведення особистого селянського господарства за межами 
с. Комарівка на території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу та 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1577

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2.25 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на 
території Почаївської міської ради 
гр. Гнатюк Людмилі Трифонівні

Розглянувши заяву жительки с. Круки, вул. Сонячна, 7, Радивилівського р-ну, гр. 
Гнатюк Людмили Трифонівни, 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 ст.12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону 
України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам, 
земельних часток (паїв)», беручи до уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0284658 виданого Кременецькою РДА від 15.05.2001 року та свідоцтва про право на 
спадщину за законом від 05.10.2007р., спадкова справа № 480, 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. Гнатюк Людмилі Трифонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 2,25 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Весна» на території Почаївської міської ради.

2. Зобов'язати гр. Гнатюк Людмилу Трифонівну замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 
(ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічуу документацію і з подати н а розгядд та
затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 
законодавством порядку.

4. втикoнaннумдaнoгр piшенняпoклacтинaпocтiHуyдeпyтaтcькyкуміоiю з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський голова Василь БОЙКО
Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3491 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Мельничук Ользі 
Степанівні

№ 1578

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 2, гр. Мельничук Ольги 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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. Мельничук Ользі Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3491 га 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1579

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,5023 га 
та 0,1338 га в с. Валігури та площею 1,1400 га за 
межами с. Валігури на території Почаївської 
міської ради, гр. Кобилянському Мирославу 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 13, гр. Кобилянського 
Мирослава Степановича, 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 с. Валігури 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. Кобилянському Мирославу Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,5023 га та 0,1338 га в с. Валігури та площею 
1,1400 га за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування та земельної ділянки 
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1580від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площею 0,8369 га в с. Валігури та 0,6642 га, 
0,4718 га за межами с. Валігури на території 
Почаївської міської ради, гр. Кобилянському 
Миколі Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Польова, 4, гр. Кобилянського Миколи 
Степановича, 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 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. Кобилянському Миколі Степановичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,8369 га в с. Валігури та 0,6642 га, 0,4718 га за 
межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування та земельних ділянок комунальної 
власності для ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1581від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства
площами 0,2577 га в с. Валігури та 0,3248 га, 
0,4507 га за межами с. Валігури на території 
Почаївської міської ради, гр. Кобилянській 
Тетяні Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 14, гр. Кобилянської Тетяни 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури та 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. Кобилянській Тетяні Олександрівні на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,2577 га в с. Валігури та 0,3248 га, 0,4507 га за 
межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування та земельних ділянок комунальної 
власності для ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО

Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1582

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1895 
га, 0,3100 га, 0,5000 га, 0,8134 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Будки, гр. Казміруку Миколі Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Шевченка, 28, гр. Казмірука Миколи 
Андрійовича, 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”, 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. Казміруку Миколі Андрійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1895 га, 
0,3100 га, 0,5000 га, 0,8134 га 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.

Міський голова
Мамчур Любов

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1583

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,3159 
га, 0,3702 га, 0,4082 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, гр. Чек 
Андрію Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 19, гр. Чека Андрія 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”, 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 Андрію Степановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3159 га, 0,3702 га, 0,4082 
га 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1584

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6597 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Мельник Раїсі 
Сергіївні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 15, гр. Мельник Раїси Сергіївни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки 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”, 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. Мельник Раїсі Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,6597 га 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Валігурі Ігору Анатолійовичу

№ 1585

Розглянувши заяву жителя с. Сестрин, Дубенського району, гр. Валігури Ігора 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Валігури 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. Валігурі Ігору Анатолійовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земель резервного фонду, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,6785 га за межами с. Валігури на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Решетило Лідії Василівні

№ 1586

Розглянувши заяву жительки с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 183, гр. Решетило Лідії 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Валігури 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. Решетило Лідії Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,6785 га за межами с. Валігури на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1587від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,7570 га за межами с. Валігури на 
території Почаївської міської ради, гр. Хижук 
Ніні Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 4, гр. Хижук Ніни 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Валігури 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. Хижук Ніні Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,7570 га за межами с. Валігури на території Почаївської 
міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО

Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1588від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 1,0000 га та 0,4500 га за межами с. 
Комарівка на території Почаївської міської 
ради, гр. Покидановій Наталії Валеріївні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 17, гр. Покиданової Наталії 
Валерівни, 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”, 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. Покидановій Наталії Валеріївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 1,0000 га та площею 0,4500 га за межами с. 
Комарівка на території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу та 
земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського 
господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1589від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 
0,6000 га за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, гр. Зарівняк 
Людмилі Андріївні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 11, гр. Зарівняк Людмили 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки 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”, 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. Зарівняк Людмилі Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площами площею 0,6000 га за межами с. Комарівка на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земельної ділянки резервного фонду, 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.

Міський голова
Пацула Віталій

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23» грудня 2021 року № 1590

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,9514 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. Сапку 
Василю Артемовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Сапка Василя Артемовича, який 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. Сапку Василю Артемовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,9514 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0747 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Сапку Василю Артемовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,9514 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0747 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради.

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

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1591

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1935 га та площею 3,7248 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
за межами населеного пункту с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради, гр. Шваб 
Галині Леонідівні

Розглянувши заяву жительки с. Слобода-Шоломківська Овруцького району 
Житомирської області, гр. Шваб Галини Леонідівни, яка просить затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Комарівка 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. Шваб Галині Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,1935 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0887 та площею 3,7248 га за 
кадастровим номером 6123481000:01:005:0028 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Шваб Галині Леонідівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 
0,1935 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0887 та площею 3,7248 га за 
кадастровим номером 6123481000:01:005:0028 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Комарівка на 
території Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Шваб Галину Леонідівну зареєструвати речові права на земельні ділянки 
у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1592

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. Радивилівська, 22б, гр. Козак 
Марії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Радивилівська, 22б, гр. Козак Марії 
Василівні, 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. 
Радивилівська, 22б 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. Козак Марії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0409 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Радивилівська, 22б, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Козак Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0409 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Радивилівська, 22б.

3. Зобов'язати гр. Козак Марію 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1593

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. Комарівка, вул. Липина, 2, гр. 
Самборській Раїсі Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вулиця Липина, 2, гр. Самборської Раїси 
Миколаївни, 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. Комарівка, вул. 
Липина, 2 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. Самборській Раїсі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0282 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Липина, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Самборській Раїсі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0282 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Липина, 2.

3. Зобов'язати гр. Самборську Раїсу Миколаївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1594

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. Комарівка, вул. Липова, 11, гр. 
Самборському Миколі Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вулиця Липова, 11, гр. Самборського Миколи 
Петровича, 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. 
Липова, 11 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. Самборському Миколі Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0283 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Липова, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Самборському Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0283 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Липова, 11.

3. Зобов'язати гр. Самборського Миколу Петровича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 15^9^5

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. Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюку 
Леоніду Овксентійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Леоніда 
Овксентійовича, 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. 
Липова, 2 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. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0299 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Липова, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0299 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Липова, 2.

3. Зобов'язати гр. Мандзюка Леоніда Овксентійовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1596

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. Комарівка, вул. Шевченка, 46, гр. Пацулі 
Миколі Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 
Яковича, 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, 46 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. Пацулі Миколі Яковичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0295 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Шевченка, 46, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Пацулі Миколі Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0295 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. с. 
Комарівка, вул. Шевченка, 46.

3. Зобов'язати гр. Пацулу Миколу Яковича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1597

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. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. 
Самойленко Олександру Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, гр. Самойленко Олександра 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. Комарівка, вул. 
Гайова, 8 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. Самойленко Олександру Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0303 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Гайова, 8, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Самойленко Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0303 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. с. Комарівка, вул. Гайова, 8.

3. Зобов'язати гр. Самойленко Олександра 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1598

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. Володимирська, 15, гр. 
Маляр Ганні Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вулиця Володимирська, 15, гр. Маляр Ганни 
Василівни, 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. 
Володимирська, 15 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. Маляр Ганні Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0379 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Володимирська, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Маляр Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0379 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Володимирська, 15.

3. Зобов'язати гр. Маляр Ганну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «23» грудня 2021 року № 1599

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, провулок Миру, 2, гр. Тівон 
Анастасії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, провулок Миру, 2 гр. Тівон Анастасії 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, провулок 
Миру, 2 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. Тівон Анастасії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0398 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
провулок Миру, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Тівон Анастасії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0398 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
провулок Миру, 2.

3. Зобов’язати гр. Тівон Анастасію 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1600

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площею 0,1077 га та площею 
0,2300 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Маляру Віталію 
Сергійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Володимирська, 15, гр. Маляра Віталія 
Сергійовича, який 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 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. Маляру Віталію Сергійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1077 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0718 та площею 0,2300 
га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0719 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Маляру Віталію Сергійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,1077 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0718 та площею 0,2300 
га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0719 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Маляра Віталія Сергійовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1601

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площею 0,1316 га та площею 
0,2430 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. 
Самборському Миколі Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 11, гр. Самборського Миколи 
Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка 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. Самборському Миколі Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,1316 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0278 та 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0281 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Самборському Миколі Петровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1316 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0278 та 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0281 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Самборського Миколу Петровича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1602

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1245 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Пацулі Миколі Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 
Яковича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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. Пацулі Миколі Яковичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1245 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0296 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пацулі Миколі Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1245 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0296 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Пацулу Миколу Яковича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1603

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1557 га, 0,2830 га, 0,2536 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки, гр. Тівон Анастасії Іванівні

Розглянувши заяву жителя с. Будки, провулок Миру, 2, гр. Тівон Анастасії 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 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. Тівон Анастасії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами:
- 0,2830 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0739;
- 0,1557 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0403;
- 0,2536 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0396 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Тівон Анастасії Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площами:
- 0,2830 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0739;
- 0,1557 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0403;
- 0,2536 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0396, 

для ведення особистого селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов'язати гр. Тівон Анастасію Іванівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1604від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,0837 га, 0,1830 га, 0,0537 га, 0,9000 
га, 0,0531 га, 0,1363 га, 0,0905 га в с. Лідихів та 
площею 0,1063 га за межами с. Лідихів, гр. 
Батюх Галині Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, гр. Батюх Галини Дмитрівни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок 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. Батюх Галині Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства площами 0,0837 га, 0,1830 га, 0,0537 га, 0,9000 га, 0,0531 га, 0,1363 га, 
0,0905 га в с. Лідихів та площею 0,1063 га за межами с. Лідихів за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування та земельної ділянки комунальної 
власності для ведення особистого селянського 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1605

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,1962 
га, 0,9000 га, 0,1868 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Батюху Дмитру Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Батюха Дмитра Васильовича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок 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. Батюху Дмитру Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1962 га, 0,9000 га, 0,1868 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,9664 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Ярмусь Марії 
Миколаївні

№ 1606

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова, 8, гр. Ярмусь Марії 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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. Ярмусь Марії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9664 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1607

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів, гр. 
Присяжнюк Ользі Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Висока, 18, гр. Присяжнюк Ольги 
Степанівни, 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 за межами 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 України, 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. Присяжнюк Ользі Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 16)08

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів, гр. 
Молінській Галині Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Центральна,88, гр. Молінської Галини 
Петрівни, 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 за межами 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 України, 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. Молінській Галині Петрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1099

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів, гр. 
Присяжнюку Василю Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Висока, 18, гр. Присяжнюка Василя 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства за межами с. Лідихів 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 України, 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. Присяжнюку Василю Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1610

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів, гр. Мисюрі 
Людмилі Василівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Сонячна 38, гр. Мисюри Людмили 
Василівни, 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 за межами с. Лідихів 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 України, 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. Мисюрі Людмилі Василівні на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Лідихів на території Почаївської міської 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1611

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів, гр. Козак 
Марії Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул.17 Вересня, 3а, гр. Козак Марії 
Степанівни, якиа просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства за межами 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 України, 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 Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1612

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,3951 га, 0,2049 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Пасічнику Володимиру Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Джерельна, 12а, гр. Пасічника Володимира 
Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 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 України, 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 Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3951 га, 0,2049 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в 
тому числі ріллі, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1613

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,0506 га, 0,4936 га, 0,1500 га, 0,4558 
га в с. Лідихів та площами 0,3000 га, 0,3000 га, 
0,2500 га за межами с. Лідихів, гр. Козаку 
Василю Михайловичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. 17 Вересня, 3а, гр. Козака Василя 
Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лідихів та за межами с. Лідихів 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 України, 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. Козаку Василю Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площами 0,0506 га, 0,4936 га, 0,1500 
га, 0,4558 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, 
та площами 0,3000 га, 0,3000 га, 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради за рахунок 
земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого селянського 
господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Заревняк Алла



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1614

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площами 
0,2645 га, 0,1920 га, 0,3600 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, гр. Сові Руслану Карловичу

Розглянувши заяву жителя с. Грузевиця, вул. Совхозна, 36, Хмельницької області, гр. 
Сови Руслана Карловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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 України, 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. Сові Руслану Карловичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площами 0,2645 га, 0,1920 га, 0,3600 
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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1615

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 
0,4851 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. 
Лідихів, гр. Дубинюку Володимиру 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Висока, 8, гр. Дубинюка Володимира 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
за межами с. Лідихів 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 України, 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. Дубинюку Володимиру Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,4851 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для 
ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова
Заревняк Алла

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1616

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 
0,2677 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Дубинюку Степану Пилиповичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Висока, 18, гр. Дубинюка Степана 
Пилиповича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 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 України, 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. Дубинюку Степану Пилиповичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2677 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1617

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,0953 га, 0,3842 га в с. Лідихів та 
площею 0,1200 га за межами с. Лідихів, гр. 
Малецькій Ганні Мартинівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Івана Франка, 34, гр. Малецької Ганни 
Мартинівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та за межами с. 
Лідихів 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 
України, 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. Малецькій Ганні Мартинівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площами 0,0953 га, 0,3842 га в с. Лідихів, та площею 0,1200 га за межами с. Лідихів на 
території Почаївської міської ради, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1618

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2679 га, 
0,1176 га, 0,1399 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Шелесту Василю 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4Б, гр. гр. Шелеста Василя 
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. Лідихів 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 України”, 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. Шелесту Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами:
- 0,2679 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0576;
- 0,1176 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0581;
- 0,1399 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0580,
для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. гр. Шелеету Василю Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки:
- 0,2679 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0576;
- 0,1176 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0581;
- 0,1399 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0580,

для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів.

3. Зобов’язати гр. Шелеста Василя 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1619

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Лідихів 
на території Почаївської міської ради, гр. 
Майструк Поліні Павлівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Рожко, 4/4, гр. Майструк Поліни 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської міської ради 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 України”, 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. Майструк Поліні Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1654 для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради, землі сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Майструк Поліні Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1654 для ведення 
особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Майструк Поліну Павлівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1620

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1304 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради , гр. Чорнобаю Василю 
Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Чорнобая Василя Дмитровича, який 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. Чорнобаю Василю Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1304 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1711 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Чорнобаю Василю Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 1,1304 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1711 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради.

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

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1621

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1218 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради, гр. Вовчуку Дмитру 
Михайловичу

Розглянувши заяву жителя с.Лідихів, гр. Вовчука Дмитра Михайловича, який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с. Лідихів 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. Вовчуку Дмитру Михайловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1218 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1014 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Вовчуку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 1,1218 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1014 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради.

3. Зобов'язати гр. Вовчука Дмитра Михайловича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1622

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1305 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради, гр. Молінському Івану 
Володимировичу

Розглянувши заяву жителя с.Лідихів, гр. Молінського Івана Володимировича, який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с. Лідихів 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. Молінському Івану Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,1305 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1001 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами с.Лідихів на 
території Почаївської міської ради.

2. Передати гр. Молінському Івану Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 1,1305 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1001 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території 
Почаївської міської ради.

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

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1623

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1323 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради, гр. Бойку Василю Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Бойко Василя Петровича, який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с. Лідихів 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. Бойку Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,1323 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1015 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради.

2. Передати гр. Бойку Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 
1,1323 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1015 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради.

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

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

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1624

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
с. Ридомиль на території Почаївської міської 
ради, гр. Левандовській Любові Іванівні та 
Бабачук Надії Іванівні

Розглянувши заяву жительки смт. Квасилів, вул. Мирна, 5, Рівненського району 
Левандовської Любові Іванівни та жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 13, гр. Бабачук Надії 
Іванівни, які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.55 Закону України «Про землеустрій», 
ст. 3, 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги рішення Кременецького районного суду від 
20.09.2021 року, справа № 601/2048/21, 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. Левандовській Любові Іванівні та Бабачук Надії Іванівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розміром 2,11 в умовних кадастрових гектарах 
колективного сільськогосподарського підприємства АПТ «Ридомиль» за межами 
с.Ридомиль на території Почаївської міської ради.

2. Зобов'язати Левандовську Любов Іванівну та Бабачук Надію Іванівну замовити 
виготовлення технічної документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка 
має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1625

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
площами 0,0239 га, 0,3862 га в с. Ридомиль, 
гр. Буковській Ніні Семенівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Буковської Ніни Семенівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 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. Буковській Ніні Семенівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,0239 га та площею 0,3862 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1626

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,4500 га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Гринюку Івану Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, гр. Гринюка Івана 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
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. Гринюку Івану Федоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1627

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,2677 га та 0,1805 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Мацюку Василю Олексійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 83, гр. Мацюка Василя 
Олексійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 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. Мацюку Василю Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2677 га та 0,1805 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в т. ч. 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1628від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
площею 0,1274 га в с. Ридомиль, гр. 
Гладковській Наталії Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 2, гр. Гладковської 
Наталії Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 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. Гладковській Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1274 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0967 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1629

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. Березі 
Оксані Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 11, гр. Берези Оксани 
Петрівни, яка 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, 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. Березі Оксані Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4500 га для ведення особистого 
селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської 
ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення особистого 
селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1630

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1300 
га, 0,1118 га, 0,1070 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Вінічук Мирославі Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 53, гр. Вінічук 
Мирослави Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Вінічук Мирославі Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1300 га, 
0,1118 га та 0,1070 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Міський голова Василь БОЙКО

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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1631

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4360 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Троневичу Роману Анатолійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 35, кв. 1, гр. Троневича 
Романа Анатолійовича, 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”, 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. Троневичу Роману Анатолійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4360 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для 
ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Цибульському Олександру Івановичу

№ 1632

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 64, гр. Цибульського 
Олександра Івановича, 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”, 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 ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Цибульському Олександру Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4500 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1633

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2300 
га, 0,4041 га, 0,1773 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Цигипало Ігору Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 23, гр. Цигипало Ігора 
Петровича, який 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. Цигипало Ігору Петровичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2300 га, 0,4041 га та 
0,1773 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1634

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,5703 
га, 0,4865 га, 0,5679 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Савчуку Сергію Олександровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 8, гр. Савчука Сергія 
Олександровича, який 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”, 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. Савчуку Сергію Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5703 га, 
0,4865 га та 0,5679 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1635

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,1595 
га, 0,1118 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Довгушко Валентині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 8, гр. Довгушко 
Валентини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Довгушко Валентині Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1595 га та 
0,1118 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1636

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,1825 
га та 1,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Кужель Людмилі Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Прокопова, 21, гр. Кужель Людмили 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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”, 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. Кужель Людмилі Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1825 га та 1,1000 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1637

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1400 
га, 0,5400 га, 0,2057 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Левандовському Олександру Максимовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Грабова, 8, гр. Левандовського 
Олександра Максимовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Левандовському Олександру Максимовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 
0,1400 га, 0,5400 га та 0,2057 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1638

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,1000 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Юрчак 
Євгенії Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 15, гр. Юрчак Євгенії 
Миколаївни, 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”, 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. Юрчак Євгенії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1639

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. 
Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, гр. 
Гладковській Наталії Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 2, гр. Гладковської Наталії 
Анатоліївни, 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. Ридомиль, вул. 
Фаринікова, 14 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. Гладковській Наталії Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0972 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гладковській Наталії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0972 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 14.

3. Зобов'язати гр. Гладковську Наталію Анатоліївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1640

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, 71, гр. Гладковському 
Олексію Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 71, гр. Гладковського Олексія 
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. Гладковському Олексію Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0969 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Ридомиль, вул. Кривуля, 71, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гладковському Олексію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0969 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Ридомиль, вул. Кривуля, 71.

3. Зобов'язати гр. Гладковського Олексія Федоровича зареєструвати речові права 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1641

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2170 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Кривуля, 33, гр. Іваньчуку 
Василю Володимировичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 33, гр. Іваньчука Василя 
Володимировича, 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. Іваньчуку Василю Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2170 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0725 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Ридомиль, вул. Кривуля, 33, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Іваньчуку Василю Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2170 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0725 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Ридомиль, вул. Кривуля, 33.

3. Зобов'язати гр. Іваньчука Василя Володимировича зареєструвати речові права 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.

Міський голова
Кужель Святослав

Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1642

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, 25, гр. Морозюку 
Сергію Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 25, гр. Морозюка Сергія 
Васильовича, 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. Морозюку Сергію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0801 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 25, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Морозюку Сергію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0801 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 25.

3. Зобов'язати гр. Морозюка Сергія 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1643

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. Різникова, 62, гр. Цигипалу 
Михайлу Петровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 62, гр. Цигипало Михайла 
Петровича, 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. Цигипалу Михайлу Петровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0973 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Різникова, 62, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Цигипалу Михайлу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0973 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Різникова, 62.

3. Зобов'язати гр. Цигипало Михайла Петровича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 16>-^4

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1238 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль , вул. Кривуля, 5, гр. Шемелюку 
Івану Мойсейовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 5, гр. Шемелюка Івана 
Мойсейовича, 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. Шемелюку Івану Мойсейовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1238 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1887 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шемелюку Івану Мойсейовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1238 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:1887 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 5.

3. Зобов'язати гр. Шемелюка Івана Мойсейовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1645

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1578 га, 0,2568 га, 0,0962 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль, гр. Іваньчуку Василю 
Володимировичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 33, гр. Іваньчука Василя 
Володимировича, 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. Іваньчуку Василю Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості):

- площею 0,1578 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0722 в с. Ридомиль;
- площею 0,2568 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0723 в с. Ридомиль;
- площею 0,0962 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0724 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Іваньчуку Василю Володимировичу безоплатно у власність земельні 
ділянки:

- площею 0,1578 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0722 в с. Ридомиль;
- площею 0,2568 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0723 в с. Ридомиль;
- площею 0,0962 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0724 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства.

3. Зобов’язати гр. Іваньчука Василя Володимировича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1646

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2126 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Бєловій Надії Федорівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Центральна, 64, гр. Бєлової Надії 
Федорівни, 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. Бєловій Надії Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2126 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0925 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бєловій Надії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2126 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0925 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Бєлову Надію Федорівну зареєструвати 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1647

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1950 га, 0,2496 га; 0,0790 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль, гр. Шемелюку Івану
Мойсейовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 5, гр. Шемелюка Івана 
Мойсейовича, 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. Шемелюку Івану Мойсейовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):

- площею 0,1950 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0837 в с. Ридомиль;
- площею 0,2496 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0841 в с. Ридомиль;
- площею 0,0790 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0868 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шемелюку Івану Мойсейовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки:

- площею 0,1950 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0837 в с. Ридомиль;
- площею 0,2496 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0841 в с. Ридомиль;
- площею 0,0790га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0868 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства.

3. Зобов'язати гр. Шемелюка Івана Мойсейовича 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1648

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0756 га; 0,2945 га; 0,1936 га; 0,1610 
га; 0,3419 га; 0,1097 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Цигипало Нелі Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 62, гр. Цигипало Нелі Дмитрівни, 
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. Цигипало Нелі Дмитрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):

- площею 0,0756 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0849 в с. Ридомиль;
- площею 0,2945 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0853 в с. Ридомиль;
- площею 0,1936 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0854 в с. Ридомиль;
- площею 0,1610 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0857 в с. Ридомиль;
- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0867 в с. Ридомиль;
- площею 0,1097 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0914 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Цигипало Нелі Дмитрівні безоплатно у власність земельні ділянки:
- площею 0,0756 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0849 в с. Ридомиль;
- площею 0,2945 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0853 в с. Ридомиль;
- площею 0,1936 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0854 в с. Ридомиль;
- площею 0,1610 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0857 в с. Ридомиль;
- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0867 в с. Ридомиль;
- площею 0,1097 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0914 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства.
3. Зобов'язати гр. Цигипало Нелю 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року №1699

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,4028 га, 0,1910 га; 0,1249 га; 0,0949 
га; 0,0248 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Морозюку Сергію Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 25, гр. Морозюка Сергія 
Васильовича, 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. Морозюку Сергію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості):

- площею 0,4028 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0804 в с. Ридомиль;
- площею 0,1910 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0805 в с. Ридомиль;
- площею 0,1249 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0806 в с. Ридомиль;
- площею 0,0949 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0803 в с. Ридомиль;
- площею 0,0248 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0802 в с. Ридомиль 

для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Морозюку Сергію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки:
- площею 0,4028 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0804 в с. Ридомиль;
- площею 0,1910 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0805 в с. Ридомиль;
- площею 0,1249 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0806 в с. Ридомиль;
- площею 0,0949 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0803 в с. Ридомиль;
- площею 0,0248 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0802 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства.
3. Зобов'язати гр. Морозюка Сергія Васильовича 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.

Василь БОЙКОМіський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1650

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,2679 га, 0,6373 га, 0,5443 га та 0,2454 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр.
Гладковському Олексію Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 71, гр. Гладковського Олексія 
Федоровича, 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. Гладковському Олексію Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості):

- площею 0,2679 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0971 в с. Ридомиль;
- площею 0,6373 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0970 в с. Ридомиль;
- площею 0,5443 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0976 в с. Ридомиль;
- площею 0,2454 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0968 в с. Ридомиль,

для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гладковському Олексію Федоровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки:

- площею 0,2679 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0971 в с. Ридомиль;
- площею 0,6373 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0970 в с. Ридомиль;
- площею 0,5443 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0976 в с. Ридомиль;
- площею 0,2454 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0968 в с. Ридомиль 

для ведення особистого селянського господарства.
3. Зобов'язати гр. Гладковського Олексія Федоровича зареєструвати речові прав 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1651

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 1,0264 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
с. Ридомиль на території Почаївської міської ради гр. 
Мудрику Олексію Омеляновичу

Розглянувши заяву жителя смт. Смига, вул. Ювілейна, 39, Дубенського району 
Рівненської області, гр. Мудрика Олексія Омеляновича, який 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. Мудрику Олексію Омеляновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,0264 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2548 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території 
Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Мудрику Олексію Омеляновичу земельну ділянку площею 
1,0264 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2548 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Мудрика Олексія Омеляновича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1652

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,3624 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за 
межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради, гр. Немець Івану Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 12, гр. Немець Івана 
Андрійовича, який 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. Немець Івану Андрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,3624 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2556 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.

2. Передати у власність гр. Немець Івану Андрійовичу земельну ділянку площею 1,3624 га 
за кадастровим номером 6123486800:01:001:2556 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов'язати гр. Немець 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1653

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Шаповалу Федору Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 
Шаповал Федора Миколайовича, який 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», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ТР № 0059896 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 
21.10.2021 року, спадкова справа № 110/2021 р., за реєстровим №1393, 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 Федору Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки на території Почаївської міської 
ради.

2. Зобов'язати гр. Шаповала Федора Миколайовича замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 
(ліцензії) на виконання цих робіт.

3. Виготовлену технічну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1654

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2500 
га, площею 0,1500 га та площею 0,1000 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Вихованець 
Михайлу Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Гната Голуба, 6, гр. Вихованець 
Михайла Миколайовича, 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. Вихованець Михайлу Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2500 га, 
площею 0,1500 та площею 0,1000 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
площею 1,0000 за межами с. Лосятин на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Нецькар Івану Олександровичу

№ 1655

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перемоги, 19, гр. Нецькар Івана 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
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. Нецькар Івану Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 1,0000 га за межами с. Лосятин на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1656

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4714 
га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лосятин на 
території Почаївської міської ради, гр. 
Голуб Михайлу Григоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Варшавська, 28, гр. Голуба Михайла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства 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. Голубу Михайлу Григоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4714 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами с. Лосятин на території 
Почаївської міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для 
ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1657

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2814 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Федейко 
Марії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Джерельна, 5 гр. Федейко Марії 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Федейко Марії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2814 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земельної ділянки 
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1658

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0972 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Харчук 
Антоніні Леонідівні

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Шевченка, 10, гр. Харчук Антоніни 
Леонідівни, 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. Харчук Антоніні Леонідівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0972 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1659

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,1384 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Чиж Ользі 
Георгіївні

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Надрічна, 41 гр. Чиж Ольги Георгіївни, 
який 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. Чиж Ользі Георгіївні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 1,1384 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1660

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,1355 га, 0,1909 га, 0,2585 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.
Лосятин, гр. Хомлюк Ірині Ігорівні

Розглянувши заяву жительки м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 37б, гр. 
Хомлюк Ірини Ігорівни, 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. Хомлюк Ірині Ігорівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1355 га, площею 0,1909 
га, площею 0,2585 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1661

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5459 га та 0,3824 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Хомлюку Ігору Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 78, гр. Хомлюка Ігоря 
Миколайовича, 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”, 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. Хомлюку Ігору Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5459 га, 
площею 0,3824 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1662від « 23 » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,1385 га та 0,3916 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Хомлюку Павлу Ігоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 80, гр. Хомлюка Павла 
Ігоровича, 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”, 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. Хомлюку Павлу Ігоровичу на виготовлення проєкту землеустрою
щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1385 га, площею 0,3916 
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.

Міський голова Василь БОЙКО
Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1663

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1918 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Надрічна, 13, гр. Сергієнко 
Галині Лук’янівні

Розглянувши заяву жительки м. Львів, вул. Лінкольна, 10а/150, гр. Сергієнко Галини 
Лук'ячівчт, 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. 
Надрічна, 13 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. Сергієнко Галині Лу^янівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1918 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0745 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Надрічна, 13, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сергієнко Галині Лу^янівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1918 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0745 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Надрічна, 13.

3. Зобов'язати гр. Сергієнко Галину Лу^янівну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1664

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. Центральна, 79, гр. 
Цеберському Віктору Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вулиця Центральна, 79, гр. Цеберського 
Віктора 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. 
Борщівка, вул. Центральна, 79 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. Цеберському Віктору Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0030 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Борщівка, вул. Центральна, 79, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Цеберському Віктору Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0030 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Борщівка, вул. Центральна, 79.

3. Зобов’язати гр. Цеберського Віктора 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1665

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. Лесі 
Українки, 6 гр. Войтенко Петру 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Лесі Українки, 6 гр. Войтенка Петра 
Івановича, 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. 
Лосятин, вул. Лесі Українки, 6, 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. Войтенко Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0739 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Лесі Українки, 6 землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Войтенко Петру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0739 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Лесі Українки, 6.

3. Зобов’язати ір, Войтенко Петра Івановича 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1666

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. 
Перекалок, 22, гр. Шабодаж Катерині 
Миколаївні

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перекалок, 22, гр. Шабодаж Катерини 
Миколаївни, 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. Перекалок, 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. Шабодаж Катерині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:012:0001 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перекалок, 22, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шабодаж Катерині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:012:0001 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перекалок, 22.

3. Зобов'язати гр. Шабодаж Катерину Миколаївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1667

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. 
Надрічна, 35, гр. Залевському Івану 
Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Надрічна, 35, гр. Залевського Івана 
Андрійовича, 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. 
Лосятин, вул. Надрічна, 35, 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. Залевському Івану Андрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0744 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Надрічна, 35, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Залевському Івану Андрійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0744 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Надрічна, 35.

3. Зобов'язати гр. Залевського 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1668

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. 
Надрічна, 33, гр. Петровській Іраїді 
Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 33, гр. Петровської Іраїди 
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. Надрічна, 33, 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. Петровській Іраїді Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0741 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Надрічна, 33, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Петровській Іраїді Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0741 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Надрічна, 33.

3. Зобов'язати гр. Петровську Іраїду 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1669

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, 28, гр. Семчук Галині 
Антонівні

Розглянувши заяву жительки с. Борщівка, вул. Заболотна, 28, гр. Семчук Галини 
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. 
Борщівка, вул. Заболотна, 28, 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. Семчук Галині Антонівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0031 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 28, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Семчук Галині Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0031 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 28.

3. Зобов'язати гр. Семчук Галину 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1670

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2336 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Козак 
Тетяні Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 6, гр. Козак Тетяни 
Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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.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. Козак Тетяні Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2336 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0708 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Козак Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2336 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0708 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Козак Тетяну Анатоліївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО
Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 23 » грудня 2021 року № 1671

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1239 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Шабодаж 
Катерині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перекалок, 22, гр. Шабодаж 
Катерини Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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.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. Шабодаж Катерині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1239 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1093 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шабодаж Катерині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1239 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1093 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов'язати гр. Шабодаж Катерину Миколаївну 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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1672

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки площею 0,1740 га в місті Почаїв, вул. 
Кременецька

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки в м. Почаїв вул. Кременецька, керуючись статтями 30, 57 Закону України 
«Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», статтями 12, 122 
Земельного кодексу України, статтею 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 технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки житлової та громадської забудови площею 0,1740 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4043 в м. Почаїв, вул. Кременецька, земельні ділянки запасу.

2. Здійснити реєстрацію речового права комунальної власності Почаївської міської ради 
на земельну ділянку площею 0,1740 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:4043 в м. Почаїв, вул. Кременецька, земельні ділянки запасу.

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.

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2021 року № 1673

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки 
комунальної власності, на яку поширюється 
право земельного сервітуту орієнтовною 
площею 0,0922 га за межами населеного 
пункту с. Лосятин на території Почаївської 
міської ради, ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН»

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН», які просять надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки 
комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервітуту за межами населеного 
пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради, керуючись ст.ст. 12, 98, 99, 100 Земельного 
кодексу України, ст.ст. 25, 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. Надати дозвіл ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності за 
кадастровим номером 6123484700:01:001:1012, на яку поширюється право строкового 
платного земельного сервітуту на право проходу та проїзду до орендованої земельної ділянки 
площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017, орієнтовною площею 
0,0922 га за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради.

2. Надати дозвіл ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» на укладення договору земельного сервітуту на 
земельну ділянку площею 0,0922 га із земельної ділянки комунальної власності за 
кадастровим номером 6123484700:01:001:1012 терміном на 49 років для права проходу та 
проїзду до орендованої земельної ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 
6123484700:01:001:1017 за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської 
міської ради.

3. Зобов’язати ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» оформити в двомісячний термін технічну документацію 
із землеустрою та договір земельного сервітуту у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

4. Зобов’язати ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» провести державну реєстрацію права користування 
земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту в установленому законом порядку.

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.

Міський голова Василь БОЙКО
Совбецька Наталія


