
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

16 лютого 2021р. м. Почаїв № 55 

 
Про скликання третьої сесії  
Почаївської міської  
ради восьмого скликання  
 

Відповідно до п.4 статті 46-ї Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати третю сесію Почаївської міської ради восьмого скликання 26 лютого 2021 

року у п’ятницю о 10.00 год. в сесійному залі Почаївської міської ради за адресою вул. 

Шевченка, 2, м. Почаїв.  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік. 

2.2. Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

2.3. Про передачу основних засобів на баланс Фінансового відділу Почаївської міської 

ради. 

2.4. Про затвердження звіту про виконання Програми «Розвиток фізичної культури і 

спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» за 

2020 рік. 

2.5. Про затвердження звіту про виконання Цільової програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-

2020 роки» за 2020 рік». 

2.6. Про затвердження звіту про виконання Програми допомоги дітям-сиротам та дітям 

позбавлених батьківського піклування Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2020 роки» за 2020 рік. 

2.7. Про затвердження звіту про виконання програми «Соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2020 роки». 

2.8. Про затвердження програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян 

на території Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

2.9. Про затвердження передавального акту Ридомильської сільської ради. 

2.10. Про затвердження передавального акту Лосятинської сільської ради. 

2.11. Про затвердження передавального акту Лідихівської сільської ради. 

2.12. Про передачу історико - художнього музею. 

2.13. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 

комп’ютерів, іншого обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних 

телефонів органами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

місцевого бюджету. 

2.14. Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств на 

укладення договору фінансового лізингу для придбання автогрейдера. 

2.15. Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатного розпису 

виконавчих органів Почаївської міської ради на 2021 рік 



2.16. Земельні питання: 

2.16.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с.Комарин, вул. Зарічна, 90, гр. Білорус Нелі Володимирівні 

2.16.2. Про надання дозволу гр. Завацькому Івану Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката 

на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0057057 та рішення суду  від 21грудня 

2020 року, справа № 601/2051/20 р.,  провадження № 2/601/694/2020. 

2.16.3. Про надання дозволу гр. Завацькому Івану Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката 

на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0057058 та рішення суду  від 21грудня 

2020 року, справа № 601/2051/20 р.,  провадження № 2/601/694/2020. 

2.16.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Л.Українки, 25, гр. Турченку Віктору Юхимовичу 

2.16.5. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4288га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, вул. Зелена. гр. Бабичинській Зої Володимирівні 

2.16.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0550 га  для 

ведення особистого селянського господарства у м.Почаїв,вул. Садова, гр.Басу 

Олексію Васильовичу 

2.16.7. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1000га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

гр.Білорусу Миколі Васильовичу 

2.16.8. Про надання дозволу гр. Валігурі Неонілі Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.Старотаразька, 

40 

2.16.9. Про затвердження детального план території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 

0,0650 га в м. Почаїв. гр. Галанцю Артему Сергійовичу 

2.16.10. Про надання дозволу гр. Джеломановій Валентині Миколаївні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0802га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Наливайка, 15 

2.16.11. Про затвердження гр. Дубовкіній Руслані Василівні та Басу Олексію Васильовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 

вул. Садова, 8 



2.16.12. Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,4763 

га для будівництва житлових будинків господарських будівель та споруд по 

вул.Зелена в с.Затишшя  

2.16.13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул.Макаренка, 28, гр. Кобзар Ірині Володимирівні 

2.16.14. Про надання дозволу гр.Колесник Галині Аполінарівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2225га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька 

2.16.15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1000га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

гр.Королю Олександру Олексійовичу. 

2.16.16. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 28а, гр. Крутяку 

Олександру Сергійовичу 

2.16.17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3237га для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв, вул. Шкільна, гр. Крутяку Сергію Григоровичу 

2.16.18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Шкільна, 28, гр.Крутяку Сергію Григоровичу 

2.16.19. Про внесення змін в п.1рішення №2681 від 30.10.2020р. шістдесят першої сесії 

сьомого скликання Почаївської міської ради виклавши в такій редакції: «Надати 

дозвіл гр. Кухаревич Володимиру Дмитровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуального гаража в м. Почаїв вул. Липова, землі житлової та громадської 

забудови, в межах населеного пункту». 

2.16.20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

зміною її цільового призначення загальною площею 0,4491га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Чайковського, гр. Лесику Ігорю Васильовичу 

2.16.21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

зміною її цільового призначення загальною площею 0,4295га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Чайковського, гр. Лесику Олегу Ігоровичу. 

2.16.22. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0417га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я. Мудрого, 

45/1 гр. Мудрику Володимиру Михайловичу 

2.16.23. Про надання дозволу гр.Питровському Роману Іульяновичу та гр. Наумчук Галині 

Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19 у спільну часткову власність 

2.16.24. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 

25,гр. Осечко Віктору Михайловичу 



2.16.25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с.Затишшя, вул. Зелена, 19, гр. Плетюку Георгію Володимировичу 

2.16.26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2187га для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв,вул. Галицька, гр. Поліщук Тетяні Михайлівні 

2.16.27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул.Галицька, 2,  гр. Поліщук Тетяні Михайлівні 

2.16.28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул.Лосятинська, 28, гр.Романюк Людмилі Володимирівні 

2.16.29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0559 га  для 

ведення особистого селянського господарства у м.Почаїв,вул. Лосятинська, гр. 

Романюк Людмилі Володимирівні 

2.16.30. Про надання дозволу гр. Сапигорі Надії Андріївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0489га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Винниченка, 

15 

2.16.31. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території власної 

земельної ділянки площею 0,0511 га в м. Почаїв вул. Грушевськогоз метою зміни її 

цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, гр.Сороці Віталію 

Івановичу 

2.16.32. Про надання дозволу гр. Струкало Тамарі Іванівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Озерна, 16 

2.16.33. Про надання дозволу гр.Ясінській Аполінарії Арсенівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0589 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна 

2.16.34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0597 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул.Гагаріна, 43, гр. Бовт Євгенії Гаврилівні. 

2.16.35. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,0200 га 

на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах 

населеного пункту, що знаходиться в м.Почаїв, (ЗТП-79). 

2.16.36. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0131 га на умовах оренди 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що 

знаходиться в м.Почаїв, (ЗТП-199). 

2.16.37. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0094 га на умовах оренди 



для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що 

знаходиться в м.Почаїв, (ЗТП-207). 

2.16.38. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0095 га на умовах оренди 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що 

знаходиться в м.Почаїв, (ЗТП-216). 

2.16.39. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку 

проєктуземлеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0131 га на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 

що знаходиться в м.Почаїв, (ЗТП-317). 

2.16.40. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку 

проєктуземлеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0106 га на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, 

що знаходиться в с. Ст.Тараж, (ЗТП-343). 

2.16.41. Про надання дозволу ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0074 га на умовах оренди 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що 

знаходиться в с.Старий Почаїв, (ЗТП-288). 

2.16.42. Про надання дозволу ПП АВТ «Вектор» на виготовлення  технічної документації 

із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на 

земельні ділянки під проектними дорогами для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 20,50 га на правах оренди 

терміном 7 років на території Почаївської МОТГ в с. Лідихів. 

2.16.43. Про погодження ПП АВТ «Вектор» надання в оренду терміном на 7 років на 

невитребувані (не переоформлені) земельні частки (паї) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 32,07 умовних 

кадастрових гектарів на території Почаївської МОТГ в с. Лідихів. 

2.16.44. Про надання дозволу ТзОВ «Західна агровиробнича компанія» на розробку 

проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду терміном на 7 

років орієнтовною площею 25,80 га на невитребувані (не переоформлені) земельні 

частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської МОТГ в с. Старий Тараж. 

2.16.45. Про надання дозволу ТзОВ «Західна агровиробнича компанія» на розробку 

проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва терміном орієнтовною площею 2,98 

га на 7 років, проектні дороги, на території Почаївської МОТГ в с. Лідихів. 

2.16.46. Про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва 

індивідуального житлового будинку та об’єктів торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична 

2.16.47. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,0471 га та площею 0,1540 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки гр. Токарчук Віті 

Миколаївні. 

2.16.48. Про затвердження акта погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 

земельних відносин № 4 від 16.02.2021 року про погодження меж між земельними 

ділянками для ведення особистого селянського господарства гр. Токарчук Віти 

Миколаївни в м. Почаїв вул. Злуки, та суміжною земельною ділянкою гр. Андрійчука 

Михайла Івановича. 



2.16.49. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1526 га 

та  площею 0,0938 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин 

гр. Шилюку Івану Йосиповичу. 

2.16.50. 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. Лідихів, вул. Степана Бандери гр. Батюх Дмитру Васильовичу. 

2.16.51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4452 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, гр. Дубинюк Василю Дмитровичу. 

2.16.52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в  с. Лідихів, вул. Лісна, 9 гр. Обшарській Олені 

Василівні. 

2.16.53. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3269 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів,  гр. Кравець Івану Івановичу. 

2.16.54. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в  с. Лідихів, вул. Центральна, 88 гр. Молінському 

Василю Дмитровичу. 

2.16.55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в     с. Лідихів, вул. Підгірна, 9 гр. Кошіль Василю 

Івановичу 

2.16.56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1629 га с. Лідихів, вул. 

Підгірна, 9 гр. Кошіль Василю Івановичу. 

2.16.57. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в   с. Лідихів, вул. І.Франка, буд.20  гр. Вовчок 

Антоніні Семенівни. 

2.16.58. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4895 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Вовчок Антоніні Семенівни. 

2.16.59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в  с. Лідихів, вул. Мічуріна, буд.4 Б гр. Шелест 

Василю Івановичу. 

2.16.60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,6578 га с. Лідихів гр. 

Шелест Василю Івановичу. 

2.16.61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с.Лосяти вул. Перемоги, гр. Шпаковській Марії Олексіївні 

2.16.62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості)  загальною площею 

0,4208 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин гр. 

Шпаковській Марії Олексіївні 

2.16.63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с.Лосятин вул. Б.Хмельницького, 16, гр. Голуб Марії Анатоліївні 

2.16.64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського господарства площею 0,3798 га в 

с.Лосятин вул. Надрічна, гр.  Голуб Марії Анатоліївні 

2.16.65. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4864 га для ведення особистого селянського 

виробництва в с.Лосятин вул. Б.Хмельницького 

2.16.66. 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 селі  Валігури  вул. Ювілейна,4 гр. Пацулі О.М. 

2.16.67. 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 селі  Радивилівська ,9 гр. Кубик А.Ф. 

2.16.68. Про  надання дозволу на виготовлення     технічної  документації із   землеустрою  

щодо  встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   

площею 0,2500 га  для   будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд  в селі  Комарівка   вул.  Тиха,15 гр. 

СамойленкоТ.Є. 

2.16.69. Про надання дозволу на виготовлення      технічної  документації із   землеустрою  

щодо  встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 1,01 умовних  кадастрових гектарі згідно сертифіката ТР№0059266  для   

ведення  товарного сільськогосподарського виробництва на території  Почаївської 

ОТГ гр. Савчук О.В. 

2.16.70. Про  затвердження     технічної  документації із   землеустрою  щодо  

встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,5544га; для   ведення  особистого селянського господарства в межах 

населеного пункту  с. Комарівка гр. Дубас Т.Б. 

2.16.71. Про  затвердження     технічної  документації із   землеустрою  щодо  

встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею0,77 га  для   ведення  особистого селянського господарства в с. Комарівка гр. 

Благовірному Ф.І. 

2.16.72. Про  затвердження     технічної  документації із   землеустрою  щодо  

встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,2766 га  для   ведення  особистого селянського господарства в с. Валігури 

гр. Зарішняк Оксані Петрівні 

2.16.73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення особистого селянського господарства площею 0,5225 га в с. 

Валігури гр.  Зарішняк Оксані Петрівні. 

2.16.74. Про  затвердження     технічної  документації із   землеустрою  щодо  

встановлення  (відновлення)     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  



площами 0,3900 га; та 0,3303га  для   ведення  особистого селянського господарства в 

с.Будки  гр.Кубик А.Ф. 

2.16.75. 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.Валігури вул. Ювілейна, 4 гр. Пацулі О.М. 

2.16.76. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 1 гр. Лесику Михайлу Васильовичу 

2.16.77. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2605га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 

гр. Лесику Михайлу Васильовичу 

2.16.78. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Старий Почаїв вул. Кіндратюки, 34 гр. Чорнобай Віктору 

Васильовичу 

2.16.79. 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. Лісовики, 24 гр. Стравінській Ларисі Василівні. 

2.16.80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для особистого селянського господарства площею 0,2600 га в с. Старий 

Почаїв, вул. Лісовики гр.  Стравінській Ларисі Василівні. 

2.16.81. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2300 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Почаїв вул. Озеро, 19 гр. Фоєвцовій Любові Яківні. 

2.16.82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для особистого селянського господарства площею 0,5370 в с. Старий 

Почаїв, вул. Озеро гр. Фоєвцовій Любові Яківні. 

2.16.83. 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. Радивилівська, 61  та площею 0,2719 га для ведення 

особистого селянського господарства гр. Стельмащук Валентині Андріївні. 

2.16.84. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Старий Почаїв вул. Копані, 16 гр. Дарчун Інні Ігорівні. 

2.16.85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  для особистого селянського господарства площею 0,1700 га в с. Старий 

Почаїв, вул. Копані та площею 0,2840 га в с. Старий Почаїв, вул. Озеро гр.  Дарчун 

Інні Ігорівні. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової інформації 

повідомлення про скликання третьої сесії Почаївської міської ради VIII скликання, 

організувати підготовку та проведення пленарного засідання сесії міської ради; 

забезпечити організаційно-технічне проведення сесії міської ради. 

 
Міський голова          В.С. БОЙКО 


