
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року №проект

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”, 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. 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 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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року №проект

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 земельної ділянки комунальної 
власності, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід « » 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 земельної ділянки комунальної 
власності, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 Іваньчука Василя Володимировича зареєструвати речове право на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

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 Іваньчука Василя Володимировича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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.

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року ПРОЄКТ

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

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 гр. Білорус Світлани Олександрівни, жительки с. Ридомиль, вул. 
Підгірна, 38, 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Березі Оксані 
Петрівні

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Березі Оксані Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4500 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 
рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 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 проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 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.

Олейнік М.Г
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 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.

Олейнік Микола
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудень 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 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 проєкт 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід «» 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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. 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 6123481000:02:001:0299 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 6123481000:02:001:0299 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.

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,4800 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, та площею 0,3900 га за 
межами населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, 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 площею 0,4800 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0262 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, та площею 0,3900 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0014 за 
межами населеного пункту на території Почаївської міської ради. землі 
сільськогосподарського призначення.

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

Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 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 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. Нікітюк Людмилі Борисівні проєкт 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід «» 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, землі сільськогосподарського призначення, 
в тому числі ріллі.

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід «» 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

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, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 6123481000:01:001:0297 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.

Пацула Віталій



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід «» 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, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 
на території Почаївської міської ради, гр. Шваб 
Галині Леонідівні

Розглянувши заяву жительки с. Слобода Шаланківська, Житомирської обл., 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 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 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 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вінічук Мирославі Миколаївні на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу 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, гр. 
Валігурі Ігору Анатолійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Сестрин, Дубенського району, гр. Валігура 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 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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2500 
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 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. Вихованець Михайлу Миколайовичу на виготовлення проєкту 
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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року №проект

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.

Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії 
восьмого скликання № ________
від ______ 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 « » грудня 2021 року №проект

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № проект

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.

Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення чотирнадцятої сесії 
восьмого скликання № ________
від ______ 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
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

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва

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

6123484100:01:001:1637 7,85 за межами населеного 
пункту села Лідихів на 
території Почаївської 
міської ради

Для ведення особистого 
селянського господарства

6123484100:01:001:1634 17,81 за межами населеного 
пункту села Лідихів на 
території Почаївської 
міської ради

Для ведення особистого 
селянського господарства

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року №ПРОЕКТИ

Про затвердження детального плану 
території для будівництва групи 
індивідуальних житлових будинків в м. 
Почаїв, вул. Шевченка - вул. Дорошенка, 
вул. М.Рожко - вул. Промислова

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 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, гр. 
Гладковській Наталії Анатоліївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 2, гр. Чайковського, 2, 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.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Кривуля, 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 речове право на 
земельну ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 Гладковського Олексія Федоровича зареєструвати речове право на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № Проєкт

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 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.

Олейнік Микола



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « __ » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4714 
га для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Лосятин, гр. 
Голуб Михайлу Григоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Варшавська, 28, гр. Голуба Михайла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Голубу Михайлу Григоровичу на виготовлення проєкту 
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.

Стахановська Лариса



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 22б, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року №проект

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ПРОЄКТвід «» грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 58, гр. Демчук Любов 
Пантелеймонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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 проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0700 га для 
ведення особистого селянського господарства вм. 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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Довгушко Валентині Миколаївні на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
1,2705 га 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 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. Залізницькому Олександру Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2705 га за кадастровим 
номером 6123484700:01:010:0001 для ведення 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 
6123484700:01:010:0001 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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

№ ПРОЕКТ

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 42, гр. Заришнюк Марії 
Ігнатівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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 проєкту 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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ проектвід « » 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № проект

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1200 га для індивідуального 
садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка, гр. Ільницькому Степану 
Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 22Г, гр. Ільницького 
Степана Дмитровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва 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. Ільницькому Степану Дмитровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № Проєкт

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.

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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.

Олейнік Микола
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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, 
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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Пацула Віталій

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 
6123481000:01:001:0408 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 6123481000:01:001:0408 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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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 Ніни Іванівни 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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2021 року
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2336 га, для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Козак 
Тетяні Анатоліївні

№ ПРОЕКТ

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) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,2336 га за 
кадастровим № 6123484700:02:01:0708 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Козак Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,2336 га за кадастровим № 
6123484700:02:01:0708 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «» грудня 2021 року №ПРОЕКТ

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, господарськихбудівель 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 спорудв 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 спорудв 
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. Костюк 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.

Капрчук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0200 га для індивідуального 
садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Крамарук Наталії Олександрівні

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Крамарук Наталії Олександрівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0200 га для 
індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кужель Людмилі Василівні на виготовлення проєкту 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 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.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,3408 га, 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.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 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 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 c. 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» в рівних 
частках 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » грудня 2021 року

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Левандовському Олександру Максимовичу на виготовлення 
проєкту 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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 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

№ ПРОЕКТ

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 площею 0,1063 га за межами с. Лідихів та 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, за рахунок земельної 
ділянки комунальної власності та земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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 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 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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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 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 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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 
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 Володимиру Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,4851 га для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу, землі 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 
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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 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, 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Козак Василя 
Михайловича, 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. Козак Василю Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площами 0,3000га, 0,3000га, 0,2500га 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу, землі 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 
Почаївської міської ради та площами 0,0506га, 0,4936га, 0,1500га, 0,4558га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів Почаївської міської ради 
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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 Степанівни

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 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. Козак Марії Степанівні, на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5000га для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського призначення за межами 
населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,3332 га та 0,2049 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лідихів 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 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, гр. Майструк Поліні Павлівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Рожка,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 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 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 0,5000га 
за кадастровим номером 6123484100:02:001:1654 для ведення особистого селянського 
господарства за межами населеного пункту с. Лідихів на території Почаївської міської ради, 
землі сільськогосподарського призначення.
2. Передати гр. Майструк Поліні Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5000га за кадастровим номером 6123484100:02:001:1654 для ведення особистого 
селянського господарства за межами населеного пункту 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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) площами 0,0953га, 0,3842га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту та площею 0,1200га для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського призначення за 
межами населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 в 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 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. Мисюрі Людмилі Василівні, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000га для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 в 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 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. Молінській Галині Петрівні, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000га для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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 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 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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року

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

№ ПРОЕКТ

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. Пасічник Володимиру Андрійовичу, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3951га, 0,2049га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, 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.

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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. Присяжнюку Василю Петровичу, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000га для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 в 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 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. Присяжнюк Ользі Степанівні, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000га для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту с. Лідихів 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року

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

№ ПРОЕКТ

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, 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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 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 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 0,1251га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:1685 та 0,2193га за кадастровим номером 6123484100:02:001:1679 
для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, 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 6123484100:02:001:1685 та 0,2193га за 
кадастровим номером 6123484100:02:001:1679 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів.

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

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

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Шелест Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,2679га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0576, 0,1176 га за кадастровим 
номером 6123484100:02:001:0581 та 0,1399га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0580 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шелест Василю Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площами 0,2679га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0576, 0,1176 га за 
кадастровим номером 6123484100:02:001:0581 та 0,1399га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0580 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року №проект

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

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.

Стахановська Лариса
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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. Хомлю 
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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Мамчур Любов

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 6123481000:01:001:
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 6123481000:01:001:
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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудень 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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, за рахунок земель не наданих у 
власність чи постійне користування, 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року проект

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

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль , вул. Кривуля, 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 Морозюка Сергія Васильовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 0,1249га 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 0,0248га 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 0,1249га 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 0,0248га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0802 в с. Ридомиль для 

ведення особистого селянського господарства.
3. Зобов'язати Морозюка Сергія Васильовича зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.
Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 на 
території Почаївської міської ради гр. Мудрику Олексію 
Омеляновичу

Розглянувши заяву жителя смт. Смига, вул. Ювілейна, 39, Дубенського району 
Рівненської області, 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", Законом України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 
удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. 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 на території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Мудрика Олексія Омеляновича земельну ділянку для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради 
площею 1,0264 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2548.

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 на 
території Почаївської міської ради гр. Немець Івану 
Андрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 12, 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", Законом 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. 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 на території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Немець Івану Андрійовичу земельну ділянку для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради 
площею 1,3624 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2556.

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 
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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року №ПРОЕКТ

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 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 і обслуговування 
житлового будинку 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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Пацула Віталій

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля, в межах 
населеного пункту.

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

Олейнік Микола

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 не 
наданих у власність або постійне користування 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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



Додаток 1 до рішення 
чотирнадцятої сесії восьмого 
скликання № ________
від ______ 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

Бобрик Людмила 
Володимирівна

0,03 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського
господарства

Бобрик Василь
Андрійович

0,03 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Костіцький Федір 
Федорович

0,0800 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Притула Любов Іванівна 0,2099 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Янова Ганна Іванівна 0,0690 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Кутефа Василь
Романович

0,2505 м. Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Плетюк Георгій 
Володимирович

0,1873 С. Затишшя Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Онуковська Надія 
Серафимівна

0,5356 с. Старий Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Гладун Павло
Дмитрович

0,1574 с. Старий Почаїв Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Плаксій Михайло 
Іванович

0,1741 с. Будки Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Болдак Василь
Лук'янович

0,10 с. Лосятин Для ведення особистого 
селянського 
господарства

Єрмолаєва Людмила 
Миколаївна

0,8165 С. Лідихів Для ведення особистого 
селянського 
господарства

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 « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про продаж на земельних торгах права оренди на 
земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва площею 
2,1000 га за межами населеного пункту села 
Ридомиль на території Почаївської міської 
територіальної громади

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 територіальної 
громади 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 територіальної громади 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 територіальної громади 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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.

Кужель Святослав



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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”, 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. Савчуку Сергію Олександровичу на виготовлення проєкту 
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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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”, 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. 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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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'янівни, 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 Лук'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 Лук'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 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.

Придатко Віктор

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Придатко Віктор
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року №ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
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

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, 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,1300 га

Крамарі, гр. Орловській Ніні Сергіївні

для ведення особистого 
господарства в с. Старий

селянського 
Почаїв, вул.

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.

Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, 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.

Зубкевич Ольга



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід «» 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 
6123488200:03:001:0091для 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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Олейнік Микола

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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. Сіморі Ользі Йосипівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,2548 га за кадастровим номером 
6123488200:01:001:2671, площею 0,2443 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0392 та площею 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 площею 
0,2548 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2671, площею 0,2443 га за 
кадастровим номером 6123488200:02:001:0392 та площею 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 земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № Проект

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № Проект

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 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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Будки, провулок Миру, 2, гр. Тівон 
Анастасія 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.

Мамчур Любов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Технічну документацію із землеустрою виготовити у відповідності до чинного 
законодавства і подати на розгляд та затвердження сесії Почаївської міської ради.

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

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на 
проєкту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,4360 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Троневича 
Романа Анатолійовича

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 35, кв. 1 , гр. Троневича 
Романа Анатолійовича, 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. Троневичу Роману Анатолійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4360 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021року №ПРОЕКТ

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 .

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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-Гричинські, 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 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. 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 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.

Олейнік Микола



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства на території Почаївської міської ради (за межами 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 проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2814 га для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, на території 
Почаївської міської ради за межами с.Лосятин.

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 проєкту 
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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Цибульському 
Олександру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 64 , гр. Цибульського 
Олександра Івановича, 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. Цибульському Олександру Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту 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 тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль , вул. 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 Цигипало Михайла Петровича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 Цигипало Нелю Дмитрівну зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,1611 га, площею 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.

Мамчур Любов
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола
Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1674 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 проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шабодаж Катерині Миколаївні проєкт 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 6123484700:01:012:0002 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2021 року
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1239 га, для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Шабодаж 
Катерині Миколаївні

№ ПРОЕКТ

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) для ведення особистого селянського господарства площею 0,1239 га за 
кадастровим № 6123484700:01:001:1093 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шабодаж Катерині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1239 га за 
кадастровим № 6123484700:01:001:1093 в с. Лосятин в межах населеного пункту.

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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

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, 
гр. Шаповал Федора Миколайовича

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», 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. Шаповал Федору Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката 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.

2. Гр. Шаповал Федору Миколайовичу виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

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

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року

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

№ ПРОЕКТ

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.

Олейнік Микола

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від грудня 2021 року ПРОЄКТ

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 Шемелюка Івана Мойсейовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законом порядку.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » грудня 2021 року Проєкт

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 Шемелюка Івана Мойсейовича зареєструвати речове право на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Кужель С.М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » грудня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площами 0,3195 
га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Шляпській Антоніні Григорівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Л. Українки, 13, гр. Шляпської Антоніни 
Григорівни, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Шляпській Антоніні Григорівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3195 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 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.

Капрічук Олена

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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, вул. Спортивна, 12, 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 власність земельну ділянку площею 0,0611 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:4006 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у спільну сумісну власність 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.

Капрічук Олена



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » грудня 2021 року

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”, 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. Юрчак Євгенії Миколаївні на виготовлення проєкту 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 
тому числі рілля.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, 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.

Совбецька Наталя



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. 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 6123481000:02:001:4040 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 6123481000:02:001:4040 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.

Мамчур Любов

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» грудня 2021 року № ПРОЕКТ

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

Капрічук Олена

Совбецька Наталія



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 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

№ ПРОЕКТ

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.

Заревняк Алла


