
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації  із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності під польовими дорогами   
на території  Почаївської міської територіальної громади 
 в с. Ридомиль ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 
 
  

Розглянувши  клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс» про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
під польовими дорогами  орієнтовною площею 35,2083 га з метою передачі їх в оренду на 
території  Почаївської міської територіальної громади в с. Ридомиль Кременецького району 
Тернопільської області,  керуючись ст. 12, 79, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 
35, 37 Закону України «Про землеустрій», ст. 21  Закону України «Про державний земельний 
кадастр», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.06.2019 року № 476, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 

1.  Дати дозвіл  ПП «Агро-Експрес-Сервіс» на виготовлення технічної документації  із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, розташованих 
у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують 
масив),  орієнтовною площею 35,2083 га на території  Почаївської міської територіальної 
громади в с. Ридомиль Кременецького району Тернопільської області з метою передачі їх в 
оренду. 

2. Зобов’язати  ПП «Агро-Експрес-Сервіс» 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.   

 
  

 Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0988 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в  м. Почаїв,  вул.  Суворова,  14, 
гр. Ахтаніній М.С. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 14, гр. Ахтаніній Марії 
Сергіївні, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Суворова, 14, 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 містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Ахтаніній Марії Сергіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0988  га для будівництва та обслуговування житлового  
будинку, господарських  будівель і споруд в  м. Почаїв, вул. Суворова, 14, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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.Я.Мудрого, 11,  гр. Бойко Н.Й. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 11, гр. Бойко Ніни 
Йосипівни, 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. 
Я.Мудрого, 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. Бойко Ніні Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3488 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Я.Мудрого, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Бойко Ніні Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3488 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Я.Мудрого, 11. 

 
3. Зобов’язати гр. Бойко Ніну 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. 
 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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, 16,  
гр. Бондючній-Струмінській Т.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Бонівка, вул. Мануїльського, 32, гр. Бондючної-
Струмінської Тетяни Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна, 16  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. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0376 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні, безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0376 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 16. 

 
3. Зобов’язати гр. Бондючну-Струмінську Тетяну Олексіївну, зареєструвати речові права 

на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Олейнік М.Г. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,0156 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв вул. Березина, гр. Боцюк О.І. 
 
 Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, буд. 3 кв. 3, гр. Боцюк Ольги 
Іллівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  із 
зміною її цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Березина,  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. Боцюк Ользі Іллівні проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0156 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1618 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

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

 
 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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. Дружби, 64, гр. Савчуку Ф.П. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Дружби, 64, гр. Савчука Федора Павловича, 
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.Будки вул.. 
Дружби, 64 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. Савчуку Федору Павловичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0375 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки 
вул. Дружби, 64, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчуку Федору Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0375 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки 
вул. Дружби, 64. 

 
3. Зобов’язати гр. Савчука Федора Павловича 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  

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня2021 року        № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею  0,2700  га;  0,0600 га;  0,2700 га  
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Будки, гр. Савчуку Ф.П. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки вул. Дружби, 64, гр. Савчука Федора Павловича, 
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 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Савчук Федору Павловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)     
площею 0,2700 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0700;                 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0378;  
площею 0,2700 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0701 
для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, землі 
сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчуку Федору Павловичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2700 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0700;                 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0378;  
площею 0,2700 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0701 
для ведення особистого селянського господарства в с Будки. 

 
3. Зобов’язати гр. Савчука Федора Павловича зареєструвати речові права на земельні 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 

 
           Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від «  » березня 2021 року        № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,7767 га для 
будівництва та обслуговування закладів освіти  
Будківська гімназія Почаївської міської ради 
Тернопільської області 
в с.Будки, вулиця Дружби, 30 
 

Керуючись ст.12, 186, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 55  Закону України 
«Про землеустрій», ст.26, ст.33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, сесія Почаївської міської ради 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,7767 га,  кадастровий номер 
6123481000:02:001:0365 для будівництва та обслуговування закладів освіти  Будківська 
гімназія Почаївської міської ради Тернопільської області  в с.Будки, вулиця Дружби, 
30. 
 

2. Зареєструвати речове право 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 О.М. 

 
 
 
 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3000 га для ведення 
особистого селянського господарства на 
території Почаївської міської 
територіальної громади, Будківської 
сільської ради, гр. Богуті О.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Богути Оксани Олександрівни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської 
сільської ради на території Почаївської міської територіальної громади, 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. Богуті Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3000 га за кадастровим номером 
6123481000:01:005:0026 для ведення особистого селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Богуті Оксані Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3000 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0026 для ведення 
особистого селянського господарства. 

 
3. Зобов’язати гр. Богуту Оксану 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. 
 

 
 
 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3900 га для ведення 
особистого селянського господарства на 
території Почаївської міської 
територіальної громади, Будківської 
сільської ради, гр. Богуті О.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Богути Оксани Олександрівни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської 
сільської ради на території Почаївської міської територіальної громади, 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. Богуті Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3900 га за кадастровим номером 
6123481000:01:005:0012 для ведення особистого селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Богуті Оксані Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3900 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0012 для ведення 
особистого селянського господарства. 

 
3. Зобов’язати гр. Богуту Оксану 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. 
 

 
 
 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,7600 га для ведення 
особистого селянського господарства на 
території Почаївської міської 
територіальної громади, Будківської 
сільської ради, гр. Нікітюк Г.М. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Нікітюк Галини Миколаївни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської 
сільської ради на території Почаївської міської територіальної громади, 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. Нікітюк Галині Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7600 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0242 для ведення особистого селянського господарства, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Нікітюк Галині Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,7600 га за кадастровим номером  6123481000:04:001:0242  для ведення 
особистого селянського господарства  

 
3. Зобов’язати гр. Нікітюк Галину 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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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.Двірська,5  гр. Зубкевич Н.Г. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Будки, вул. Двірська, 5, гр. Зубкевич Надії Григорівни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки, вул. 
Двірська, 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. Зубкевич Надії Григорівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0364 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки, вул. 
Двірська, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Зубкевич Надії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0364 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки, вул. 
Двірська, 5. 

 
3. Зобов’язати гр.Зубкевич Надію Григорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,2779 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Комарівка, гр. Мандзюку В.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюка Віталія 
Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Мандзюку Віталію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 1,2779 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0260 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Мандзюку Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,2779 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0260  для 
ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Мандзюка Віталія Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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, 14, гр. Мандзюку В.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюка Віталія 
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, 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. Мандзюку Віталію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0245 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Комарівка, вул. Гайова, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Мандзюку Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0245 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Комарівка, вул. Гайова, 14. 

 
3. Зобов’язати гр.Мандзюка Віталія Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6000 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Комарівка, гр. Мандзюку Н.А. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюк Наталії 
Андріївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Мандзюк Наталії Андріївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,6000 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0697 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Мандзюк Наталії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,6000 га за кадастровим номером  6123481000:01:001:0697  для ведення 
особистого селянського господарства в с.Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Мандзюк Наталію Андріївну 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 

 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
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. Комарівка, 
вул. Шевченка, 42, гр. Чернобаю О.М. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 42, гр. Чернобая Олександра 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с., 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу 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.Комарівка вул. Шевченка, 
42, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5672 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Ваврійчук Г.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 47, гр. Ваврійчука Григорія 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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. Ваврійчуку Григорію Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5672га 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Капрічук О.М. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Шевченка, 81 
гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігури 
Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, 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. Валігурі Марфі Пилипівні 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. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3225 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Марфі Пилипівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3225 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.  
 

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1592 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Марфі Пилипівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1592 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.  
 

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
Від  «» березня 2021 року                           №  ПРОЕКТ 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,2100 га 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв вул. Старотаразька, гр. Возній Т.А. 
 
 Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль вул. Лучаківського, 6 кв.111, гр. Возної 
Тетяни  Антонівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Старотаразька, 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 зпитань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Возній Тетяні Антонівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,2100 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0932 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
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 О.М. 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
Від  «» березня 2021 року                           №  ПРОЕКТ 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,4300 га 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв вул. Старотаразька, гр. Возній Т.А. 
 
 Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль вул. Лучаківського, 6 кв.111, гр. Возної 
Тетяни  Антонівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Старотаразька, 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 зпитань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Возній Тетяні Антонівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,4300 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1443 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
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 О.М. 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року        № ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо відведення у власність земельної ділянки  
площею 0,1000 га для ведення індивідуального  
садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці С.С. 
 

Розглянувши заяву жителя м.Київ пров. Верховної ради, гр. Гички Сергія 
Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 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. Гичці Сергію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0601 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, за межами населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Гичці Сергію Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0601 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв. 

 
3. Зобов’язати гр. Гичку Сергія Сергійовича 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 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,25 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 
гр. Голуб М.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Круки Радивилівського р-ну Рівненської обл, гр. Голуб 
Марії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Голуб Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,25 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства КСП «Весна», згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0284657 та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 15.05.2001 року, спадкова справа № 375/2005 р., за реєстровим №105. 

    
2. Гр. Голуб МаріЇ Дмитрівні 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.  

 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

 
  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва індивідуального  
житлового будинку  
в м. Почаїв, вул. Макаренка 
  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Б.Хмельницького, 19 Бойка Михайдла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для 
будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 
12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду 
України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка. 
 

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. 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 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва групи індивідуальних  
житлових будинків  
в м. Почаїв, вул. Шевченка 
  

Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555, «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка.  

 
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. 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 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва групи індивідуальних  
житлових будинків  
в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська 
з внесенням змін до генерального плану 
с. Старий Почаїв 
  

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 
Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань 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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з 
внесенням змін до генерального плану с. Старий Почаїв.  

 
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. 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 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва групи індивідуальних  
житлових будинків  
в м. Почаїв, вул. Шевченка 
  

Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555, «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка.  

 
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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

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

 
 

         Міський  голова                                                             В.С.Бойко 
             

               Совбецька Н.Р. 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Лесі 
Українки, 4 гр. Козак Г.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, гр. Козак 
Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Козак Галині Петрівні 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. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  
площею 3,3802 га для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
в м. Почаїв вул. Промислова, 5 
 

Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Ярослава Мудрого, 52 гр. Октович 
Лариси Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,3802 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. Промислова, 5, керуючись            
ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, площею 3,3802 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3388 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на дві 
земельні ділянки площами 3,1690 га та 0,2112 га (згідно з розрахунком потреби площі 
земельної ділянки для адміністративної будівлі) в м. Почаїв,  вул. Промислова, 5 без зміни 
цільового призначення. 

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

 
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 Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  
площею 5,2992 га для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
в м. Почаїв вул. Промислова, 5 
 

Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Ярослава Мудрого, 52 гр. Октович 
Лариси Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 5,2992 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. Промислова, 5, керуючись            
ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного 
та раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, площею 5,2992 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3887 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на дві 
земельні ділянки площами 5,0842 га та 0,2150 га (згідно з розрахунком потреби площі для 
обслуговування існуючої нежитлової будівлі їдальні) в м. Почаїв, вул. Промислова, 5 без 
зміни цільового призначення. 

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

 
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 Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

 ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про скасування рішення Почаївської міської 
ради №58 від 23.12.2020 року  восьмого 
скликання першої сесії третього пленарного 
засідання та надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0800га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, 
гр.Жорновій Наталії Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с.Круглик Хотинського району, Чернівецької області, гр. 
Жорнової Наталії Василівни, яка просить внести зміни в рішення Почаївської міської ради 
№58 від 23.12.2020 року  восьмого скликання першої сесії третього пленарного засідання у 
зв’язку із нотаріально посвідченою заявою про вилученням земельної ділянки з 
користування гр. Процюк Евгени Яківни, 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. Скасувати рішення Почаївської міської ради №58 від 23.12.2020 року восьмого 
скликання першої сесії третього пленарного засідання. 

 
2. Надати дозвіл гр.Жорновій Наталії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0800га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичногосередовища. 
 
 
 
 
 
Капрічук О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 5,  гр. Жорновій Н.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Круглик Хотинського району, Чернівецької області, гр. 
Жорнової Наталії 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 м. 
Почаїв, вул. Юридика, 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. Жорновій Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3599 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Юридика, 5 землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Жорновій Наталії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3599 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Юридика, 5. 

 
3. Зобов’язати гр. Жорнову Наталію 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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4460 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки гр. Завроцькій С.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 16 гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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. Завроцькій Степаниді Василівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4460 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 
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 Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Лесі 
Українки, 16 гр. Завроцькій С.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, 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. Завроцькій Степаниді Василівні 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. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2475 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 
Затишшя вул. Зелена,  гр. Запоточній О.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Затишшя вул. Зелена, 50а, гр. Запоточної Оксани 
Данилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя вул. Зелена, 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. Запоточній Оксані Данилівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2475 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Затишшя 
вул. Зелена, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

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

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради  
№ 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» 
 

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. Внести зміни до 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», та 
викласти рішення в наступній редакції: 

1.1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на 
земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно додатку. 

1.2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 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. 

2. Відповідно до п.5 ст. 135, п.5 ст. 136 Земельного кодексу України фінансування підготовки 
лоту до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання 
бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про 
підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону 
між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат 
Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота. 

3.  Доручити міському голові Бойку В.С. укласти Договір із Виконавцем земельних торгів про 
підготовку лоту та проведення земельних торгів у формі аукціону. 

4.  Виконавчому комітету Почаївської міської ради забезпечити подання на затвердження сесією 
міської ради погодженої в установленому порядку відповідної документації. 

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 Н.Р. 
 
 
 
 



 
 

Додаток  до рішення № ____ 
від ___ березня  2021 року  четвертої сесії 

 
Перелік 

земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на 
земельних торгах у формі аукціону 

№ 
п/п 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа, га Місцезнаходження 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 6123488200:01:001:0233 0.5818 Почаївська міська 
територіальна 

громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
2 6123488200:01:001:0243 0,4336 Почаївська міська 

територіальна 
громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

3 6123488200:01:001:1020 0.2042 Почаївська міська 
територіальна 

громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

4 6123486800:01:001:0865 1,2013 Почаївська міська 
територіальна 

громада                         
с. Ридомиль 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

5 6123486800:01:001:2036 0,1003 Почаївська міська 
територіальна 

громада                        
с. Ридомиль 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

6 6123488200:02:001:0330 2,7018 Почаївська міська 
територіальна 

громада                        
с. Старий Тараж 

Землі загального 
користування 

 
 

Секретар міської ради                                           С.М.Мамчур 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради  
№ 2551 від 31.07.2020 року «Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0438 га в оренду 
 гр. Сімчук Ганні Володимирівні для розміщення та експлуатації о 
сновних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості за адресою: 
 м. Почаїв, вул. Промислова, 5 (в межах населеного пункту) 
 Кременецького району Тернопільської області» 
 Керуючись ст. 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 
Закону України «Про оренду землі», 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. Внести зміни в рішення п’ятдесят восьмої сесії сьомого скликання Почаївської міської 

ради № 2551 від 31 липня 2020 року «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0438 га в оренду гр. Сімчук Ганні Володимирівні для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості за адресою: м. Почаїв, вул. Промислова, 5, (в межах 
населеного пункту) Кременецького району Тернопільської області» та викласти в новій редакції: 

1.1. Затвердити ФО-П Сімчук Ганні Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0438 га в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: м. Почаїв, вул. Промислова, 5, (в межах населеного пункту) Кременецького району 
Тернопільської області, яка утворилася внаслідок поділу та об’єднання земельних ділянок за 
кадастровими номерами: 6123410500:02:001:3883 та 6123410500:02:001:3881. 

1.2. Зареєструвати належним чином земельні ділянки, які утворилися в процесі виготовлення 
проекту землеустрою площами 0,0438 га, 3,3802 га, 0,0038 га, 0,0128 га. 

1.3. Передати ФО-П Сімчук Ганні Володимирівні в оренду земельну ділянку площею 0,0438 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3404, яка знаходиться за адресою: Тернопільська область 
Кременецький район, м. Почаїв, вул. Промислова, 5, терміном на 5 років для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 

1.4. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в розмірі 10 
% від її нормативної грошової оцінки.  

1.5. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі на 
умовах, визначених п.2,3 даного рішення  

1.6. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, з 
дотриманням вимог статті 96,103 Земельного кодексу України та інших нормативно–правових актів, 
що регулюють відповідні правовідносини. 

6. 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 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради  
№ 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» 
 

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. Внести зміни до 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», та 
викласти рішення в наступній редакції: 

1.1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на 
земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно додатку. 

1.2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 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. 

2. Відповідно до п.5 ст. 135, п.5 ст. 136 Земельного кодексу України фінансування підготовки 
лоту до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання 
бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про 
підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону 
між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат 
Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота. 

3.  Доручити міському голові Бойку В.С. укласти Договір із Виконавцем земельних торгів про 
підготовку лоту та проведення земельних торгів у формі аукціону. 

4.  Виконавчому комітету Почаївської міської ради забезпечити подання на затвердження сесією 
міської ради погодженої в установленому порядку відповідної документації. 

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 Н.Р. 
 
 
 
 
 



 
Додаток  до рішення № ____ 

від ___ березня  2021 року  четвертої сесії 

 
Перелік 

земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на 
земельних торгах у формі аукціону 

№ 
п/п 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа, га Місцезнаходження 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 6123488200:01:001:0233 0.5818 Почаївська міська 
територіальна 

громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
2 6123488200:01:001:0243 0,4336 Почаївська міська 

територіальна 
громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

3 6123488200:01:001:1020 0.2042 Почаївська міська 
територіальна 

громада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

4 6123486800:01:001:0865 1,2013 Почаївська міська 
територіальна 

громада                         
с. Ридомиль 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

5 6123486800:01:001:2036 0,1003 Почаївська міська 
територіальна 

громада                        
с. Ридомиль 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

 
 

Секретар міської ради                                           С.М.Мамчур 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,3000 га 
для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 
в м. Почаїв вул. Фабрична,  
р. Івницькому Ю.М. 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 4, гр. Івницького Юрія 
Миколайовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв вул. Фабрична,  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. Івницькому Юрію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,3000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3445 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, вул. Фабрична, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

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

 
 
 
 

Совбецька Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі 
гр. Клуб О.П. 
  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Клуб Оксани 
Петрівни, 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. Крамарі, 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. Клуб Оксані Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі для ведення особистого 
селянського господарства. 

 
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 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « »  березня 2021 року                     №ПРОЕКТ 
 
Про затвердження детального плану території для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. 
Радивилівська в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 19а, гр. Ковальчука Андрія 
Ігоровича, який просить затвердити детальний план 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 та споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 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 гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу детальний план території для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
площею 0,0652 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2175 зі зміною 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська. 

 
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 О.М.  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0654 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Толстого, 8 , гр. Ковальчук М.І., гр. Ковальчук О.Ф. 
у спільну сумісну власність 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 8 гр. Ковальчук Миколі 
Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні, 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. Толстого, 8 у спільну сумісну власність 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. Ковальчук Миколі Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0654 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3733 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  у спільну сумісну власність в м. Почаїв, 
вул.Толстого, 8, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Ковальчук Миколі Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 0,0654 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3733 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.Толстого, 8. 

 
3. Зобов’язати гр. Ковальчук Миколі Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні 

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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4656 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки гр. Козак Г.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 4 гр. Козак Галини 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Лесі Українки, 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. Козак Галині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4656 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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 Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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.Дружби,33, гр. Костіцькому Ф.Ф. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. Костіцькому Федору 
Федоровичу, 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. 
Дружби, 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. Костіцькому Федору Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3564 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дружби, 33 землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Костіцькому Федору Федоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3564 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дружби, 33. 

 
3. Зобов’язати гр. Костіцького Федора Федоровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « »  березня 2021 року                     №ПРОЕКТ 
 
Про затвердження детального плану території для 
будівництва індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бригадна в м. 
Почаїв Кременецького району Тернопільської області  
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Кужель Марії Іллівни, 
який просить затвердити детальний план 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 та споруд в 
м. Почаїв, вул. Бригадна, 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 гр. Кужель Марії Іллівні детальний план території для будівництва  
індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 
0,1015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3403 зі зміною цільового 
призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Бригадна. 

 
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 О.М.  

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки 
для будівництва  індивідуального житлового 
будинку в с. Лосятин вул. Польова 

 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 
комісії з питань 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 для будівництва 
індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Польова. 

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 на сесію Почаївської міської 
ради. 

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

 Стахановська Л.В. 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  ___________2021 року     № ПРОЄКТ  
 
Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
1,5704 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Лосятин,  гр. Галяс О.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул.. Перекалок, 12 а, Кременецького р-ну. 
Тернопільської обл. гр. Галяс Олександра Васильовича, який просить затвердити проєкт 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, вул. Перекалок 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. Галяс Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 1,5704 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:020:0001 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, вул. Перекалок землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Галяс Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3798 га за кадастровим номером 6123484700:02:020:0001 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, вул. Перекалок. 

 
3. Зобов’язати гр. Галяс 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. 
Староста                                                     В.М. Придатко 
 
Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 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. 
Перемоги, 13, гр. Костик Т.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перемоги, 13, гр. Костик Тетяни 
Олексіївни, 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. Перемоги, 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. Костик Тетяні Олексіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0671 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 13, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Костик Тетяні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0671 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 13.  

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 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. 
Перемоги, 16, гр. Фетер Т.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перемоги, 16, гр. Фетер Тетяни 
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. Перемоги, 16, 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. Фетер Тетяні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0669 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Перемоги, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

2. Передати гр. Фетер Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0669 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 16.  

3.  Зобов’язати гр. Фетер Тетяну 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. 
 
Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 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. 
Шевченка, 48, гр. Кривенко Г.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Шевченка, 48, гр. Кривенко Галини 
Олексіївни, 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. Шевченка, 48, 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. Кривенко Галині Олексіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0684 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Шевченка, 48, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Кривенко Галині Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0684 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Шевченка, 48.  

3.  Зобов’язати гр. Кривенко Галину Олексіївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1109 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. 
Лосятин, гр. Волянюк В.О. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Шевченка, 7 гр. Волянюк Вадима 
Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Волянюк Вадиму Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1109 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:001:0375 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Волянюк Вадиму Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1109 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0375 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Волянюк Вадима Олександровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,5595 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Кондратюк М.М. 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Сіножаття, 18, гр. Кондратюк Марії 

Микитівни, 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 ОТГ, 
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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Кондратюк Марії Микитівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,5595 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1631 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Кондратюк Марії Микитівні земельну ділянку для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
ОТГ площею 1,5595 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1631. 

 
3. Зобов’язати гр. Кондратюк Марію Микитівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,5941 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Ожга Н.С. 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Гната Голуба, 1, гр. Ожга Надії 

Стахівни, 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 ОТГ, 
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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Ожга Надії Стахівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,5941 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0045 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Ожга Надії Стахівні земельну ділянку для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
ОТГ площею 1,5941 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0045. 

 
3. Зобов’язати гр. Ожга Надію Стахівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 2,5801 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Настас'єв В.П. 

 
Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 20, гр. Настас'єва 

Володимира 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 
ОТГ, 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Настас'єв Володимиру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,5801 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0661 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Настас'єв Володимиру Петровичу земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ площею 2,5801 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0661. 

 
3. Зобов’язати гр. Настас'єв Володимира Петровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 3,1188 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Настас'єв В.П. 

 
Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 20, гр. Настас'єва 

Володимира 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 
ОТГ, 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Настас'єв Володимиру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 3,1188 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0660 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Настас'єв Володимиру Петровичу земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ площею 3,1188 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0660. 

 
3. Зобов’язати гр. Настас'єв Володимира Петровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3496 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Настас'єв В.П. 

 
Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 20, гр. Настас'єва 

Володимира 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 
ОТГ, 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Настас'єв Володимиру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3496 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1078 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Настас'єв Володимиру Петровичу земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ площею 0,3496 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1078. 

 
3. Зобов’язати гр. Настас'єв Володимира Петровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 
 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3496 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Настас'єв В.П. 

 
Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 20, гр. Настас'єва 

Володимира 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 
ОТГ, 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Настас'єв Володимиру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3496 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1079 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ. 

 
2. Передати у власність гр. Настас'єв Володимиру Петровичу земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ площею 0,3496 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1079. 

 
3. Зобов’язати гр. Настас'єв Володимира Петровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

           Л.В. Стахановська 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

  
Від  «  »  березня  2021 року       №  ПРОЕКТ 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення загальною площею 0,4491 га 
для будівництва та обслуговування багатоквартирного  
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної  
та ринкової інфраструктури в м. Почаїв 
вул. Лосятинська, 1а 
 
 Розглянувши заяву жителів  які просять затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва і 
обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури в м. Почаїв вул. Лосятинська, 1а,  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. Драчук Олександру Володимировичу та Кіктєву Євгену 
Олександровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва і обслуговування  багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 
площею 0,4650 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3466 в м. Почаїв, вул. 
Лосятинська,1а, 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 О.М.  

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

  
Від  «  »  березня  2021 року       №  ПРОЕКТ 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення  площею 0,2000 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 1а 
 
 Розглянувши заяву жительки гр. Левчук Каті Володимирівні  яка просять затвердити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення 
для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Лосятинська, 1а,  
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. Левчук Каті Володимирівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва і 
обслуговування   будівель торгівлі площею 0,2000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3465 в м. Почаїв, вул. Лосятинська,1а, 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 О.М.  

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0266 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м.Почаїв вул. Радивилівська 
 

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. М.Вовчка, 12, гр. Лящука Івана 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв вул. Радивилівська, 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. Лящуку Івану Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0266 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Радивилівська, 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в  м. Почаїв,  вул. Радивилівська, 63, 
гр. Лящуку І.М. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка,12, гр. Лящука Івана 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 63, 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 містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Лящуку Івану Миколайовичу 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. 
Радивилівська, 63, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0514 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м.Почаїв, вул. Квіткова, гр. Миську О.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миська Олександра 
Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул.Квіткова, 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. Миську Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0514 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3487 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, 
вул. Квіткова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Миську Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0514 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3487 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Квіткова. 

 
3. Зобов’язати гр.Миська 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,1472 га та 0,0794 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в  м. Почаїв вул. Шкільна 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шкільна, 27, гр. Онищук Володимира 
Олексійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок 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.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. Онищук Володимиру Олексійовичу  проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1472 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:3040 та земельної ділянки площею 0,0794 за кадастровим номером 
6123481000:04:001:3041 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, 
вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Онищук Володимиру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1472 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:3040 та 
земельну ділянку площею 0,0794 за кадастровим номером 6123481000:04:001:3041 
для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул. Шкільна. 

 
3. Зобов’язати гр. Онищук Володимиру Олексійовичу 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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0266 га для 
ведення особистого селянського господарства 
в м.Почаїв вул. Радивилівська 
 

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. М.Вовчка, 12, гр. Лящука Івана 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв вул. Радивилівська, 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. Лящуку Івану Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0266 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Радивилівська, 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Промислова,  гр. Онук К.В. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Крушельницької, 25, гр. Онук Катерини 
Василівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Промислова 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. Онук Катерині Василівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1000га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3737 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Онук Катерині Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3737 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Промислова. 

 
3. Зобов’язати гр.Онук Катерину 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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1972 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі 
гр. Онуковській Н.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 87 гр. Онуковської 
Наталії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Онуковській Наталії Дмитрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1972 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 Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « »  березня 2021 року        Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1986 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
 вул. Молодіжна, гр. Паляниці М.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 31, гр. Паляниці Миколи 
Сергійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 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 містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Паляниці Миколі Сергійовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1986 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, за рахунок земель не наданих у власність або 
користування в межах населеного пункту, землі під господарськими будівлями і 
дворами. 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.  
 
Олейнік М.Г. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0905 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 
Почаїв,  вул. Промислова,  гр. Петрук В.М. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Петрук Валентини 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, 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. Петрук Валентині Миколаївні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0905 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Промислова,  за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

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

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від «  » березня 2021 року        № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Державного навчального закладу 
«Почаївське вище професійне училище» (для 
дослідницьких і навчальних цілей) розташованих за 
межами населеного пункту м. Почаїв на території 
Почаївської міської територіальної громади 
 

 
Розглянувши заяву в.о. директора ДНЗ «Почаївське ВПУ» гр. Іськова Руслана та 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Державного навчального закладу «Почаївське вище 
професійне училище» для дослідних навчальних цілей  розташованих за межами населеного 
пункту м. Почаїв на території Почаївської міської ради,  керуючись ст.12, 92, 186, 122 
Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 55  Закону України «Про землеустрій», ст.26, ст.33 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, сесія Почаївської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Державного навчального закладу 
«Почаївське вище професійне училище» для дослідних навчальних цілей  
розташованих за межами населеного пункту м. Почаїв на території Почаївської міської 
ради,  загальною площею 8,9923 га з них: ділянка №1 – 8,0217 га; ділянка №2 – 0,1029га; 
ділянка №3 – 0,8677 га. в постійне користування. 

 
2. Зареєструвати речове право 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 О.М. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про припинення права постійного користування  
земельною ділянкою площею 3,4239 га  
по вул. Промислова, 5 в м. Почаїв ТОВ «Пластик-М» 
 
 Керуючись ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пунктом «е» частини першої статті 141 Земельного кодексу України, де визначено, що 
підставами припинення права користування земельною ділянкою, у тому числі, є набуття 
іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на 
земельній ділянці, відповідно до ч.1 ст. 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула 
право власності на будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на 
земельну ділянку, на якій вони розміщені,  беручи до уваги зміну назви юридичної особи з 
ТОВ «Пластик-М» на ТОВ «РІЧБУД УКРАЇНА», 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. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 3,4239 га по 

вул. Промислова, 5 в м. Почаїв ТОВ «Пластик-М» в зв’язку із набуттям іншими особами 
права власності на  будівлі або споруди, які розташовані на даній земельній ділянці. 

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. 
Чубик А.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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, 72 , гр. Притулі М.І. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 72, гр. Притули Миколи 
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 м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 72 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. Притулі Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3477 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Старотаразька, 72, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр.Притулі Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3477 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Старотаразька, 72. 

 
3. Зобов’язати гр.Притулу Миколу 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. 
 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «»  березня  2021 року                   № ПРОЄКТ 
  
Про прийняття земельних ділянок державної 
власності в комунальну власність 
Почаївської територіальної громади 
 

Відповідно до ст.26 та ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 12,117,122 Земельного кодексу України, враховуючи Указ Президента 
України від 15.10.2020 року № 449/2020 "Про деякі заходи щодо прискорення реформ у 
сфері земельних відносин", на підставі Наказу Головного Управління Держгеокадастру у 
Тернопільській області від 25.02.2021 р. року № 103-ОТГ «Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність” та Акту приймання-передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до Акту 
приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із 
державної у комунальну власність згідно з додатком (додається).  

 
2. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності Почаївської 

територіальної громади на земельні ділянки, зазначені в додатку до даного рішення, в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

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

 

Міський голова        В.С. Бойко  
  

Совбецька Н.Р. 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення № _____ 
                                                                                                від ___ березня 2021 року   

                                                                                четвертої сесії 
 

№
п
/
п 

Місце 
розташуванн
я земельної 
ділянки 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа 
(га) 

Цільове 
призначенн
я земельної 
ділянки 
(код, назва) 

Відомості 
про 
обтяження 
речових 
прав на 
земельну 
ділянку 

Відомос
ті про 
обмеже
ння у 
викори
станні 
земельн
ої 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лосятинська 

сільська рада 
Кременецького 
району 

6123484700:01:001:1600 2,1 01.01 Для 
ведення 
товарного 
сільськогоспо
дарського 
виробництва 

ТОВ 
«Дерверон» 

відсутні 

2 Лідихівська 
сільська рада 
Кременецького 
району 

6123484100:01:001:1631 12,48 01.01 Для 
ведення 
товарного 
сільськогоспо
дарського 
виробництва 

ТОВ 
«Дерверон» 

відсутні 

3 Ридомильська 
сільська рада 
Кременецького 
району 

6123486800:01:001:2517 1,74 18.00 Землі 
загального 
користування 

відсутні відсутні 

4 Будківська 
сільська рада 
Кременецького 
району 

6123481000:01:001:0638 0,4344 17.00 Землі 
резервного 
фонду 

відсутні відсутні 

Всього 16,7544    
Загальна площа земель, які пропонуються до 
передачі в комунальну власність Почаївській 

міській раді (територіальній громаді) 

16,7544    

 
  
 

        Секретар міської ради                                                        С.М.Мамчур 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  »  березня 2021 року      № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0600га для ведення індивідуального 
садівництва в м.Почаїв, вул. Вишнева 
гр. Прокопчуку Г.Г. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 37, гр. Прокопчука Григорія 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в 
м.Почаїв, вул. Вишнева, 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.25Закону 
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. Прокопчуку Григорію Григоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для 
ведення індивідуального садівництва, в м. Почаїв вул. Вишнева, 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 О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
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. Старий Тараж,  вул. Молодіжна, 17 
гр. Ремко Н.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 15, гр. Ремко Нелі 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж,  вул. Молодіжна, 17, 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 містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Ремко Нелі Олександрівні 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. Старий Тараж,  вул. Молодіжна, 17, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2366 га для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Рудевич Н.А. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Колноспна, 19, гр. Рудевич Наталії 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Рудевич Наталії Андріївни на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2366 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. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  »  березня 2021 року                   № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки в с.Старий Тараж вул. Молодіжна 
Кременецького району Тернопільської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна,  гр.  

 
Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва  

житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 
Кременецького району, Тернопільської області, 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. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,1986га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, Кременецького району, 
Тернопільської області. 

 
  

 
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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 1,7370 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, гр. Середович В.О. 
 

Розглянувши заяву жителя м.Кременець вул. Дубенська, 200 кв. 3, гр. Середовича 
Вадима Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, 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. Середовичу Вадиму Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,7370 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Затишшя, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту,  в тому числі рілля. ПАСОВИЩА 
 

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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2003 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв ,вул. 
Копані, 17, гр. Лящук М.С. 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Лящуку Миколі Степановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2003 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1063 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 17,  землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Лящуку Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2003 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1063 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 17. 

 
3. Зобов’язати гр. Лящука Миколу Степановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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. 
Кіндратюки, 4, гр. Олещук Г.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 4, гр. Олещук 
Галини 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. Старий Почаїв, 
вул. Кіндратюки, 4,  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. Олещук Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1061 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Кіндратюки, 4,  землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Олещук Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1061 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Кіндратюки, 4. 

 
3. Зобов’язати гр. Олещук Галину 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 О.М. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1972 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі 
гр. Онуковській Н.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 87 гр. Онуковської 
Наталії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Онуковській Наталії Дмитрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1972 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 Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1592 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Марфі Пилипівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1592 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.  
 

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Шевченка, 81 
гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігури 
Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, 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. Валігурі Марфі Пилипівні 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. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

 
Про надання  дозволу  на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту с. Ридомиль  
Кременецького району Тернопільської області 
 

 Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,статей 10, 11 Земельного Кодексу України, статті 46 Закону 
України «Про землеустрій», ст.16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності в Україні», беручи до уваги лист № 0-19-0.29-48/109-21 від 25.02.2021 р. відділу у 
Кременецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту с. Ридомиль Кременецького району Тернопільської області. 
2. Доручити міському голові Бойку В.С. замовити проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Ридомиль Кременецького району 
Тернопільської області у проектній організації з відповідною ліцензією на виконання 
даного виду робіт. 

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 Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3225 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Шевченка гр. Валігурі М.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 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”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Марфі Пилипівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3225 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.  
 

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва групи індивідуальних  
житлових будинків  
в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська 
з внесенням змін до генерального плану 
с. Старий Почаїв 
  

Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових 
будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з внесенням змін до генерального плану с. 
Старий Почаїв, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 
555, «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження 
Порядку розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань 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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з 
внесенням змін до генерального плану с. Старий Почаїв.  

 
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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

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

 

         Міський  голова                                                             В.С.Бойко 
             

               Совбецька Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Лесі 
Українки, 16 гр. Завроцькій С.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, 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. Завроцькій Степаниді Василівні 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. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4460 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки гр. Завроцькій С.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 16 гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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. Завроцькій Степаниді Василівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4460 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 
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 Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, гр. 
Іващуку О.М. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 18, гр. Іващука 
Олександра Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Почаїв вул. Радивилівська та передати дану 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. Іващуку Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1064  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Почаїв вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Іващуку Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1064  для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Іващука Олександра Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 
 

Капрічук О.М. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі 
гр. Клуб О.П. 
  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Клуб Оксани 
Петрівни, 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. Крамарі, 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. Клуб Оксані Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі для ведення особистого 
селянського господарства. 

 
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 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6130 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с.Старий Почаїв вул. 
Кіндратюки, гр. Козак А.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Старий Почаїв, вул. Кіндратюки,11, гр. Козак 
Антоніни Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с.Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 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. Козак Антоніні Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6130 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв вул. Кіндратюки, 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
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. Старий 
Почаїв, вул. Кіндратюки, 11,  гр. Козак А.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 11, гр. Козак 
Антоніни Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Старий Почаїв, вул Кіндратюки, 11, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Козак Антоніні Петрівні 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.Старий Почаїв, вул Кіндратюки, 11, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

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. Старий Почаїв,  вул.  Лесі 
Українки, 4 гр. Козак Г.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, гр. Козак 
Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Козак Галині Петрівні 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. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4656 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки гр. Козак Г.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 4 гр. Козак Галини 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Лесі Українки, 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. Козак Галині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,4656 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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 Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1414 га для ведення 
особистого селянського господарства в  с. 
Старий Почаїв вул. Крамарі, гр. 
Майструк В.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 18, гр. Майструк 
Валентини Петрівни, яка просить затвердити проєкт 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.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. Майструк Валентині Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1414га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1052  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Почаїв вул. Крамарі, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Майструк Валентині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1414 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1052  для ведення 
особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамарі. 

 
3. Зобов’язати гр. Майструк 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. 
 

 
 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території 
для будівництва індивідуального  
житлового будинку  
в м. Почаїв, вул. Макаренка 
  

Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану території для будівництва індивідуального житлового 
будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555, «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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 розроблення детального плану забудови території для будівництва 
індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка. 
 

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. 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   

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  »  березня  2021 року        № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею  0,3478 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Почаїв вул. Кіндратюки, гр. Олещук Г.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 4, гр. Олещук 
Галини Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки,  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 містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.  Затвердити гр. Олещук Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,3478 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1059 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Олещук Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3478 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1059 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки. 

 
3. Зобов’язати гр. Олещук Галину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
 
 
 

 
      Капрічук О.М. 

  

М 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1918 га 
для ведення особистого селянського  
господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамарі 
гр. Онук Г.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Онук Галині Дмитрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1918 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2913 га 
для ведення особистого селянського  
господарства в с.Старий Почаїв вул. Лесі 
Українки,  гр. Онук Г.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с.Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 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. Онук Галині Дмитрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2913 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
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. Старий 
Почаїв, вул. Лесі Українки, 5,  гр. Онук Г.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Старий Почаїв, вул Лесі Українки, 5, 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 містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Онук Галині Дмитрівні 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.Старий Почаїв, вул Лесі Українки,5, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1044 га 
для ведення особистого селянського  
господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамарі 
гр. Онук Г.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 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”, 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. Онук Галині Дмитрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1044 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,2608 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. Старий Почаїв 
вул. Гарлами, гр. Процюк М.С. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 38, гр. Процюк Мар’яни 
Сергіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв вул. 
Гарлами 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. Процюк Мар’яні Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2608 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0303  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Почаїв вул. Гарлами, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Процюк Мар’яні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2608 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0303  для ведення 
особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Гарлами. 

 
3. Зобов’язати гр. Процюк Маряну Сергіївну 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 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,2229 в оренду терміном на 49 
років для ведення особистого селянського 
господарства в с.Старий Почаїв вул. 
Радивилівська, 29а, гр. Степанчук А.Р. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Верхня, 36, гр. Степанчука Андрія 
Руслановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 29а, та передати дану ділянку в оренду терміном на 49 років, 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. Степанчуку Андрію Руслановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2229 га в оренду терміном на 49 років за 
кадастровим номером 6123487800:02:001:0932 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, 29а, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Степанчуку Андрію Руслановичу земельну ділянку площею 0,2229 га в 
оренду терміном на 49 років за кадастровим номером 6123481000:02:001:0932 для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, 
29а. 

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

4. Зобов’язати гр. Степанчука Андрія Руслановича заключити договір оренди земельної 
ділянки з Почаївською міською радою. 

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

 
 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,2395 в оренду терміном на 49 
років для ведення особистого селянського 
господарства в с.Старий Почаїв вул. 
Радивилівська, 29, гр. Трофимлюку М.А. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Озерна, 38, гр. Трофимлюка Миколи 
Анатолійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 29 та передати дану ділянку в оренду терміном на 49 років, 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. Трофимлюку Миколі Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2395 га в оренду терміном на 49 років 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. Передати гр. Трофимлюку Миколі Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2395 га 
в оренду терміном на 49 років за кадастровим номером 6123481000:02:001:0933 для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, 
29. 

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

4. Зобов’язати гр. Трофимляка Микола Анатолійовича заключити договір оренди 
земельної ділянки з Почаївською міською радою. 

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

 
 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2289 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 
Затишшя вул. Зелена,  гр. Струкало М.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с.Затишшя вул. Зелена, 50а, гр. Струкало Марії 
Данилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя вул. Зелена, 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. Струкало Марії Данилівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2289 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Затишшя 
вул. Зелена, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

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

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0807 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в  м. Почаїв,  пров. Кременецький, 4а, 
гр. Струкало О.А. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв пров. Кременецький, 4а, гр. Струкало Оксани 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, пров. Кременецький, 4а, 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 містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Струкало Оксані Андріївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового  будинку, 
господарських  будівель і споруд в  м. Почаїв, пров. Кременецький, 4а, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 

       
Капрічук О.М. 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « » березня  2021 року       ПРОЄКТ 
 
Про прийняття під нагляд, охорону  
та управління частини спадкового  
майна (земельних часток (паїв))  
  
     Розглянувши клопотання директора ТОВ «Екофрутс» за вх. №124 від 
10.02.2021р., та ПП «Агро-Експрес-Сервіс» за вх. № 219 від 05.03.2021 р.,  враховуючи 
необхідність прийняття під нагляд та охорону, забезпечення утримання та догляду 
спадкового майна земельної ділянки (земельні частки (паї)), спрямоване на раціональне 
використання земель, відтворення та підвищення родючості ґрунтів на території 
Почаївської міської територіальної громади, керуючись ст.12, 19, 162, 163, 164 Земельного 
кодексу України, ч. 5 ст. 1277, ч. 3 ст. 1283, ст.1285 Цивільного кодексу України, ч.5 ст. 4 
Закону України «Про оренду землі», ст.26, ст.42 ЗУ «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 

Вирішила: 
 

1. Прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до складу  спадкового майна 
– земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в рахунок земельної 
частки (паю), власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні або 
усунені від права на спадкування, не прийняли спадщину, а також відмовились від 
прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, до часу 
державної реєстрації права власності спадкоємцями на земельні ділянки або до набрання 
законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлою згідно переліку 
(додається).     

2. Визнати Почаївську міську раду установником управління таких земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення (земельних часток (паїв)), які входять до 
складу спадкового майна на території с. Лосятин (додаток 1) та с. Ридомиль  (додаток 2). 

3. Уповноважити міського голову Бойка Василя Сергійовича укласти договори 
управління спадщиною, які входять до складу спадкового майна. 

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

Совбецька Н.Р. 
Бондар Г.В.                   



Додаток №1 
до  рішення четвертої сесії Почаївської 
міської ради №    від   .03.2021р 
 

Перелік не успадкованих та не переоформлених земельних   

часток (паїв) на території Почаївської територіальної громади в с. Лосятин 

 

№ 

п/п 

ПІБ Кадастровий номер 
(за наявності) 

Площа 

 ( га) 

1.  Козак Марія Іванівна 6123484700:01:001:0360 

 

1.57 

2.  Голуб Федір Петрович 6123484700:01:001:0092 

 

1.59 

3.  Загородня Оксана Карпівна 6123484700:01:001:0097 

 

1.59 

4.  Марчук Ганна Федорівна 6123484700:01:001:0171 

 

1.58 

5.  Каракай Марія Михайлівна 6123484700:01:001:0405 

 

1.53 

 

 

Секретар міської ради                                                  С.М. Мамчур 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 
до  рішення четвертої сесії Почаївської 
міської ради №    від   .03.2021р 
 

Перелік не успадкованих та не переоформлених земельних   

часток (паїв) на території Почаївської територіальної громади в с. Ридомиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Секретар міської ради                                                  С.М. Мамчур 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ПІБ Кадастровий номер 
(за наявності) 

Площа 

 ( га) 

1.  Бас Михайло Никифорович відсутній 1,13 
2.  Бобрик Юрій Устинович відсутній 1,69 
3.  Гладковський Ілля Іванович відсутній 1,67 
4.  Дондик  Андрій Микитович відсутній 1,16 
5.  Дондик Ганна Антонівна відсутній 2,26 
6.  Кармазенко Галина Василівна відсутній 1,26 
7.  Кармазенко Ганна Микитівна відсутній 1,15 
8.  Кармазенко Іван Михайлович відсутній 2,51 
9.  Ковальчук Ніна Іванівна відсутній 1,65 
10.  Кулініч Ганна Михайлівна відсутній 1,49 
11.  Кулініч Лукина Михайлівна відсутній 1,45 
12.  Мартинюк Іван Федорович відсутній 1,99 
13.  Мартинюк Ярина Степанівна відсутній 1,83 
14.  Мацюк Марія Олексіївна відсутній 1,28 
15.  Мороз Василь Максимович відсутній 1,62 
16.  Мороз Ганна Іванівна відсутній 1,44 
17.  Морозюк Ганна Петрівна відсутній 1,87 
18.  Морозюк Марфа Іванівна відсутній 1,82 
19.  Сімора Ганна Василівна відсутній 3,65 
20.  Фарина Марія Петрівна відсутній 1,66 
21.  Фарина Олександр Павлович відсутній 1,67 
22.  Цибульська Марія Андріївна відсутній 4,09 
23.  Цигипало Ганна Григорівна відсутній 1,45 
24.  Цигипало Феодосія Ілівна відсутній 1,44 
25.  Шмигельська Ксенія Іванівна відсутній 1,46 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « » березня  2021 року        № ПРОЕКТ 

Про затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0956 га, 
що надається у власність шляхом викупу 
Чорнобаю В.В. по вул. Лосятинська, 14а, в м. Почаїв. 
 

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

   
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий 

номер  6123410500:02:001:3240,  площею 0,0956 га в м. Почаїв вул. Лосятинська, 
14а. 

2.  Затвердити ціну продажу земельної ділянки, кадастровий номер 
6123410500:02:001:3240 на підставі висновку про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0956 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
14а, в розмірі __________ гривень, що у розрахунку на один квадратний метр 
земельної ділянки становить ______ грн.  

3. Продати гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу за _______ грн. земельну ділянку 
несільськогосподарського призначення, кадастровий номер: 
6123410500:02:001:3240 площею 0,0956га, будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а. 

4. Гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу укласти з Почаївською міською радою договір 
купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0956 га та провести оплату згідно з 
діючим законодавством. 

5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від _________ р. площею 
0,0956 га в м. Почаїв вул. Лосятинська, 14а в момент набуття права власності на 
вказану земельну ділянку. 

6. 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 

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «  »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ 
  
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0439 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 
Почаїв,  вул. Промислова,  гр. Шаповалу Б.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 25, гр. Шаповала 
Богдана Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, 
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. Шаповалу Боглану Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0439 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Промислова,  за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

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

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   »  березня 2021 року        Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1511 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Тараж, гр. Шилюку В.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюка В.В., який 
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”, п.г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Шилюку Віктору Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1511 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель 
особистих селянських господарств, в тому числі землі сільськогосподарського 
призначення ,  рілля. 
 

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

 
 
  

 Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

   
від  «  » березня   2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про затвердження експертної грошової 
оцінки земельної ділянки  площею 0,0089 га в 
м.Почаїв по вул. Кременецька та про її 
продаж на земельних торгах у формі 
аукціону 
 

Заслухавши міського голову Бойко В.С. про продаж земельних ділянок  на земельних торгах у 
формі аукціону, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, керуючись 
ст..134-139 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку землі», ст..26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань соціально економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки в м.Почаїв по вул. 
Кременецька,  площею 0,0089 га, кадастровий  номер 6123410500:02:001:3425 для  
будівництва та обслуговування інших будівель торгівлі, яка пропонується до продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону  в розмірі _______ грн.  

 
2. Продати на земельних торгах (аукціоні) земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення площею 0,0089 га, кадастровий  номер 6123410500:02:001:3425, для  будівництва 
та обслуговування інших будівель торгівлі в місті Почаїв по вулиці Кременецька, 
Кременецького району, Тернопільської області. 

 
3. Затвердити стартову ціну земельної ділянки площею 0,0089 га, кадастровий  номер 

6123410500:02:001:3425, для  будівництва та обслуговування інших будівель торгівлі в місті 
Почаїв по вулиці Кременецька, Кременецького району, Тернопільської області в розмірі 
________ грн. 

 
4. Встановити крок земельних торгів в розмірі 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки в 

сумі ______ грн. 
 

5. Доручити міському голові Бойку В.С. бути представником організатора на земельних торгах 
та уповноваженим укладати від імені Почаївської міської ради договір купівлі-продажу 
земельної ділянки. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
соціально економічного розвитку, інвестицій та бюджету. 
 
 
 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
                                                                 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  лютого 2021 року        № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки площею 0,5000 га 
ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» 
 

Розглянувши клопотання ТОВ »ЮФБ ІНЖИНІРІНГ», про надання дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 
0,5000 га, яка знаходиться за межами населеного пункту  с.Лосятин, на території Почаївської 
міської ради, керуючись ст.117,118,122,123,134 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. Надати дозвіл ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН» на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 
6123484700:01:001:1590, яка знаходиться за межами населеного пункту села Лосятин 
на території Почаївської міської ради для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій (для будівництва вітрової електростанції) за рахунок частини земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, 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 О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «» березня 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. 
Шкільна, 9, гр. Ясінська А.А. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шільна, 9, гр. Ясінська Аполінарія 
Арсенівна, 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. 
Шкільна, 9 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. Ясінській Аполінарії Арсенівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3486 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Шкільна, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Ясінській Аполінарії Арсенівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3486 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Шкільна, 9. 

 
3. Зобов’язати гр. Ясінську Аполінарію Арсенівну 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. 


	Агоро експрес Сервіс дозв техн польові дороги
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Розглянувши  клопотання ПП «Агро-Експрес-Сервіс» про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами  орієнтовною площею 35,2083 га з метою передачі їх в оренду на тер...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ахтаніна М.Ф.над.тех.буд. -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0988 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Ахтаніній М.С.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 14, гр. Ахтаніній Марії Сергіївні, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Бойко Н.Й.затв тех буд 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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, ву...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 11, гр. Бойко Ніни Йосипівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслугову...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Бойко Ніні Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3488 для будівництва та обслуговування...

	Бондючна .затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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 Тар...
	Розглянувши заяву жительки с. Бонівка, вул. Мануїльського, 32, гр. Бондючної-Струмінської Тетяни Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0376 для будівниц...

	Боцюк о.І. затв. проект зміна цільов.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,0156 га
	для будівництва та обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв вул. Березина, гр. Боцюк О.І.
	В И Р І Ш И Л А :

	Будки  Савчук Ф.П. затв тех буд 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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...
	Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Дружби, 64, гр. Савчука Федора Павловича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговув...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Савчуку Федору Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0375 для будівництва та обслуговув...

	Будки  Савчук Ф.П. затв тех док осг 
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із
	землеустрою щодо встановлення (відновлення)
	меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
	площею  0,2700  га;  0,0600 га;  0,2700 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Будки, гр. Савчуку Ф.П.
	Розглянувши заяву жителя с. Будки вул. Дружби, 64, гр. Савчука Федора Павловича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянсь...
	В И Р І Ш И Л А :

	Будки гімназія  затв. тех.док.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

	Будки ЗА МЕЖАМИ  Богута О.О.затв ПРОЕКТ осг  0,30 га
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства на території Почаївської міської територіальної громади, Будківської сільської ради, гр. Богуті О.О.
	Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Богути Оксани Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської сі...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Богуті Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3000 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0026 для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського...

	Будки ЗА МЕЖАМИ  Богута О.О.затв ПРОЕКТ осг 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3900 га для ведення особистого селянського господарства на території Почаївської міської територіальної громади, Будківської сільської ради, гр. Богуті О.О.
	Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Богути Оксани Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської сі...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Богуті Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3900 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:0012 для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського...

	Будки ЗА МЕЖАМИ  Нікітюк Г.М. затв ПРОЕКТ осг 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7600 га для ведення особистого селянського господарства на території Почаївської міської територіальної громади, Будківської сільської ради, гр. Нікітюк Г.М.
	Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, гр. Нікітюк Галини Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту Будківської сіль...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Нікітюк Галині Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7600 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0242 для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського п...

	Будки Зубкевич Н.Г.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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....
	Розглянувши заяву жительки с.Будки, вул. Двірська, 5, гр. Зубкевич Надії Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслугов...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Зубкевич Надії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0364 для будівництва та обслуговув...

	Будки Мандзюк В.В. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2779 га для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, гр. Мандзюку В.В.
	Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюка Віталія Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, та передат...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мандзюку Віталію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2779 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0260 для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, землі сільськ...

	Будки Мандзюк В.В.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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, ...
	Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюка Віталія Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обс...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мандзюку Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0245 для будівництва та обслуго...

	Будки Мандзюк Н.А. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, гр. Мандзюку Н.А.
	Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, вул. Гайова, 14, гр. Мандзюк Наталії Андріївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, та передати ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мандзюк Наталії Андріївні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0697 для ведення особистого селянського господарства в с.Комарівка, землі сільського...

	Будки Чернобай О.М.над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 42, гр. Чернобая Олександра Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевос...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ваврійчук Г.В.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5672 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, гр. Ваврійчук Г.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 47, гр. Ваврійчука Григорія Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Валігура М.П. дозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості...
	В И Р І Ш И Л А :

	Валігура М.П. дозв проект осг.03225docx
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3225 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка гр. Валігурі М.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Валігура М.П. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1592 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка гр. Валігурі М.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Возна Т.А.0.21 га затв проект  буд. 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,2100 га
	для будівництва і обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв вул. Старотаразька, гр. Возній Т.А.
	В И Р І Ш И Л А :

	Возна Т.А.затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,4300 га
	для будівництва і обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв вул. Старотаразька, гр. Возній Т.А.
	В И Р І Ш И Л А :

	Гичка С.С.. затв ПРОЕКТ сад.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року        № ПРОЄКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо відведення у власність земельної ділянки
	площею 0,1000 га для ведення індивідуального
	садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці С.С.
	Розглянувши заяву жителя м.Київ пров. Верховної ради, гр. Гички Сергія Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Гичці Сергію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0601 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі сільськогосподарськог...

	Голуб М.Д.над.товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,25 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, гр. Голуб М.Д.
	Розглянувши заяву жительки с.Круки Радивилівського р-ну Рівненської обл, гр. Голуб Марії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місц...
	В И Р І Ш И Л А :

	дет план почаїв Макаренка Бойко
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва індивідуального
	житлового будинку
	в м. Почаїв, вул. Макаренка
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Б.Хмельницького, 19 Бойка Михайдла Григоровича, який просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 1...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка.

	дет план почаїв Шевченка
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва групи індивідуальних
	житлових будинків
	в м. Почаїв, вул. Шевченка
	Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 2...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка.

	дет план Старий почаїв Радивил.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва групи індивідуальних
	житлових будинків
	в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська
	з внесенням змін до генерального плану
	с. Старий Почаїв
	Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, «Про зат...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з внесенням змін до генерального плану с. Старий Почаїв.

	дет план Шевченка
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва групи індивідуальних
	житлових будинків
	в м. Почаїв, вул. Шевченка
	Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 2...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв, вул. Шевченка.
	Міський  голова                                                             В.С.Бойко

	Дозв техн буд Козак Г.П.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, гр. Козак Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :

	дозвіл поділ Октович адмінбудинок
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо поділу земельної ділянки комунальної власності
	площею 3,3802 га для розміщення та експлуатації основних,
	підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
	переробної, машинобудівної та іншої промисловості
	в м. Почаїв вул. Промислова, 5
	Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Ярослава Мудрого, 52 гр. Октович Лариси Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,3802 га для розміщення та експлуатації ос...
	В И Р І Ш И Л А :

	дозвіл поділ Октович будинок їдальні
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо поділу земельної ділянки комунальної власності
	площею 5,2992 га для розміщення та експлуатації основних,
	підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
	переробної, машинобудівної та іншої промисловості
	в м. Почаїв вул. Промислова, 5
	Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Ярослава Мудрого, 52 гр. Октович Лариси Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 5,2992 га для розміщення та експлуатації ос...
	В И Р І Ш И Л А :

	Жорнова Н.В. ЗМІНИ в рішнад. дозв.проект ОСГ 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про скасування рішення Почаївської міської ради №58 від 23.12.2020 року  восьмого скликання першої сесії третього пленарного засідання та надання дозволу на виготовлення
	проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0800га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, гр.Жорновій Наталії Василівні
	В И Р І Ш И Л А :

	Жорнова Н.В.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, ву...
	Розглянувши заяву жительки с.Круглик Хотинського району, Чернівецької області, гр. Жорнової Наталії Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Жорновій Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3599 для будівництва та обслугов...

	Завроцька С.В. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4460 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки гр. Завроцькій С.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 16 гр. Завроцької Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського госпо...
	В И Р І Ш И Л А :

	Завроцька С.В. Дозв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, гр. Завроцької Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на...
	В И Р І Ш И Л А :

	Запоточна О.Д.над.тпроект буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2475 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Затишшя вул. Зелена,  гр. Запоточній О.Д.
	Розглянувши заяву жительки с.Затишшя вул. Зелена, 50а, гр. Запоточної Оксани Данилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, го...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Запоточній Оксані Данилівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2475 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Затишшя вул. З...

	зміни перелік оренда аукціон
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради
	№ 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»
	1. Внести зміни до 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 виготовле...
	1.1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно додатку.
	1.2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної форми власності для подальшого продажу права оренди на них на земельних ...
	Додаток  до рішення № ____
	від ___ березня  2021 року  четвертої сесії
	Перелік
	земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону
	Секретар міської ради                                           С.М.Мамчур

	зміни ріш Сімчук № 2551 від 31072020
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про внесення змін в рішення Почаївської міської ради
	№ 2551 від 31.07.2020 року «Про затвердження проекту землеустрою
	щодо відведення земельної ділянки площею 0,0438 га в оренду
	гр. Сімчук Ганні Володимирівні для розміщення та експлуатації о
	сновних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
	машинобудівної та іншої промисловості за адресою:
	м. Почаїв, вул. Промислова, 5 (в межах населеного пункту)
	Кременецького району Тернопільської області»
	В И Р І Ш И Л А :

	зніти в ріш по з.д. для продажу
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради
	№ 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»
	1. Внести зміни до 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 виготовле...
	1.1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно додатку.
	1.2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної форми власності для подальшого продажу права оренди на них на земельних ...
	Додаток  до рішення № ____
	від ___ березня  2021 року  четвертої сесії
	Перелік
	земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону
	Секретар міської ради                                           С.М.Мамчур

	Івницький затв. проект зміна цільов.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,3000 га
	для будівництва та обслуговування
	багатоквартирного житлового будинку
	в м. Почаїв вул. Фабрична,
	р. Івницькому Ю.М.
	В И Р І Ш И Л А :

	Клуб дозв техн осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі
	гр. Клуб О.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Клуб Оксани Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення о...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ковальчук затв детального. по зміні ц п
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Радивилівська в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області зі зміною цільового призначення земельної д...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 19а, гр. Ковальчука Андрія Ігоровича, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарств...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу детальний план території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0652 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2175 зі зміною цільового призначення...

	Ковальчуки затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, ву...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 8 гр. Ковальчук Миколі Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні, які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ковальчук Миколі Івановичу та Ковальчук Оксані Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0654 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:37...

	Козак Г.П. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4656 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки гр. Козак Г.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 4 гр. Козак Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Костіцький Ф. Ф.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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, ву...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. Костіцькому Федору Федоровичу, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обсл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Костіцькому Федору Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3564 для будівництва та обслуг...

	Кужель М.І.затв детального. по зміні ц п 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження детального плану території для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бригадна в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Кужель Марії Іллівни, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Кужель Марії Іллівні детальний план території для будівництва  індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3403 зі зміною цільового призначення із земе...

	Лосятин над дозвіл дет план
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва  індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Польова
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території для будівництва індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Польова.
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	УКРАЇНА
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	УКРАЇНА
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	Лосятинська стоянка Драчук, Кіктєв  затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення загальною площею 0,4491 га
	для будівництва та обслуговування багатоквартирного
	житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної
	та ринкової інфраструктури в м. Почаїв
	вул. Лосятинська, 1а
	В И Р І Ш И Л А :

	Лосятинська стоянка Левчук К.В. затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення  площею 0,2000 га
	для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
	в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 1а
	В И Р І Ш И Л А :

	Лящук І.М.над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0266 га для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Радивилівська
	Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. М.Вовчка, 12, гр. Лящука Івана Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв...
	В И Р І Ш И Л А :

	Лящук І.М.над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Лящуку І.М.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка,12, гр. Лящука Івана Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для бу...
	В И Р І Ш И Л А :

	Мисько О.В. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0514 га для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул. Квіткова, гр. Миську О.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миська Олександра Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.Квіткова...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Миську Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0514 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3487 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул. Квіткова, ...

	Онищук В.О. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1472 га та 0,0794 га для ведення особистого селянського господарства в  м. Почаїв вул. Шкільна
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шкільна, 27, гр. Онищук Володимира Олексійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул. Шкільна ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Онищук Володимиру Олексійовичу  проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1472 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:3040 та земельної ділянки площею 0,0794 за кадастровим номером 6123481000:04:0...

	Онук Г.Д.. над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0266 га для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Радивилівська
	Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. М.Вовчка, 12, гр. Лящука Івана Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв...
	В И Р І Ш И Л А :

	Онук К.В.затв  проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова,  гр. Онук К.В.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Крушельницької, 25, гр. Онук Катерини Василівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Онук Катерині Василівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3737 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор...

	Онуковська Н.Д. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1972 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі гр. Онуковській Н.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 87 гр. Онуковської Наталії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарств...
	В И Р І Ш И Л А :

	Паляниця М.С.над. дозв.проект БУД.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « »  березня 2021 року        Проект
	Про надання дозволу на виготовлення
	проекту із землеустрою щодо відведення
	у власність земельної ділянки площею 0,1986 га
	для будівництва та обслуговування житлового будинку,
	господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж,
	вул. Молодіжна, гр. Паляниці М.С.
	В И Р І Ш И Л А :

	Петрук В.М. Промислова над.тпроект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0905 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  м. Почаїв,  вул. Промислова,  гр. Петрук В.М.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Петрук Валентини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, г...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Петрук Валентині Миколаївні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0905 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. ...

	Почаївське ПТУ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

	припин. пост. корист. Пластик
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про припинення права постійного користування
	земельною ділянкою площею 3,4239 га
	по вул. Промислова, 5 в м. Почаїв ТОВ «Пластик-М»
	В И Р І Ш И Л А :

	Притула М.І.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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, ву...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 72, гр. Притули Миколи Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та об...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Притулі Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3477 для будівництва та обслуговува...

	Про передачу земель з держ в ком власність
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про прийняття земельних ділянок державної власності в комунальну власність Почаївської територіальної громади
	Відповідно до ст.26 та ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,117,122 Земельного кодексу України, враховуючи Указ Президента України від 15.10.2020 року № 449/2020 "Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері з...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до Акту приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність згідно з додатком (додається).
	Додаток 1 до рішення № _____
	від ___ березня 2021 року
	четвертої сесії
	Секретар міської ради                                                        С.М.Мамчур

	Прокопчук Г.Г. над. дозв.проект САД.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  »  березня 2021 року      № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600га для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв, вул. Вишнева гр. Прокопчуку Г.Г.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 37, гр. Прокопчука Григорія Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв, ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ремко Н.О.над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 15, гр. Ремко Нелі Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Рудевич Н.А.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2366 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, гр. Рудевич Н.А.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Колноспна, 19, гр. Рудевич Наталії Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	с.Ст. Тараж затв. дет. плану
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  »  березня 2021 року                   № ПРОЕКТ
	Про затвердження детального плану території земельної ділянки в с.Старий Тараж вул. Молодіжна Кременецького району Тернопільської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Старий Тараж, вул. Мо...
	Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва  житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, Кременецького району, Тернопільської області, керуючись Законом України «Про регулювання міст...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,1986га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, Кременецького району, Тернопільської області.

	СЕРЕДОВИЧ В.О.над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,7370 га для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, гр. Середович В.О.
	Розглянувши заяву жителя м.Кременець вул. Дубенська, 200 кв. 3, гр. Середовича Вадима Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського госпо...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст. Почаїв  Лящук М.С. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2003 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Поч...
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Копані, 17, гр. Лящука Миколи Степановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та о...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Лящуку Миколі Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2003 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1063 для будівництва та обслугову...

	Ст. Почаїв  Олещук Г.І.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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 Поч...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 4, гр. Олещук Галини Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Олещук Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1061 для будівництва та обслуговуванн...

	Ст.Почаїв  Онуковська Н.Д.над дозвіл проект осг)
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1972 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі гр. Онуковській Н.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 87 гр. Онуковської Наталії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарств...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Валігура М.П. 0,1592 дозв  техн буд (
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1592 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка гр. Валігурі М.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Валігура М.П. дозв  техн буд (1)
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Валігура М.П. дозв  техн буд (8)
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статей 10, 11 Земельного Кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», ст.16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльн...
	В И Р І Ш И Л А :
	Совбецька Н.Р.

	Ст.Почаїв Валігура М.П.0,3225  дозв  техн буд (2)
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3225 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка гр. Валігурі М.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Валігури Марфи Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв дет план Радивилівська
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва групи індивідуальних
	житлових будинків
	в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська
	з внесенням змін до генерального плану
	с. Старий Почаїв
	Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з внесенням змін до генерального плану ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи індивідуальних житлових будинків в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська з внесенням змін до генерального плану с. Старий Почаїв.
	Міський  голова                                                             В.С.Бойко

	Ст.Почаїв Завродська С. над дозвіл тех док буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16, гр. Завроцької Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Завродська С.В. над проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4460 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки гр. Завроцькій С.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 16 гр. Завроцької Степаниди Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського госпо...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Іващук О.М..затв ПРОЕКТ осг - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в  с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, гр. Іващуку О.М.
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 18, гр. Іващука Олександра Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Поча...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Іващуку Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1064  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Р...

	Ст.Почаїв Клуб О.П. дозв  техн буд (
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 0,1844 га в с. Старий Почаїв вул. Крамарі
	гр. Клуб О.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Шевченка, 81 гр. Клуб Оксани Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення о...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Козак А. Пнад. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6130 га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Кіндратюки, гр. Козак А.П.
	Розглянувши заяву жительки с.Старий Почаїв, вул. Кіндратюки,11, гр. Козак Антоніни Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Козак А.П.над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 11, гр. Козак Антоніни Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Козак Г. над дозвіл тех док буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, гр. Козак Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Козак Г.П. над проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » березня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4656 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки гр. Козак Г.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 4 гр. Козак Галини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Майструк В.П.затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1414 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв вул. Крамарі, гр. Майструк В.П.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 18, гр. Майструк Валентини Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв в...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Майструк Валентині Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1414га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1052  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамар...

	Ст.Почаїв над. дозвіл дет план Макаренка
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території
	для будівництва індивідуального
	житлового будинку
	в м. Почаїв, вул. Макаренка
	Розглянувши клопотання  Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 За...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв, вул. Макаренка.

	Ст.Почаїв Олещук Г.І. затв тех док осг
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею  0,3478 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Почаїв вул. Кіндратюки, гр. Олещук Г.І.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 4, гр. Олещук Галини Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особист...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Онук Г.Д. 0,1918 га над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1918 га для ведення особистого селянського  господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамарі
	гр. Онук Г.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Онук Г.Д. 0,2913 га над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2913 га для ведення особистого селянського  господарства в с.Старий Почаїв вул. Лесі Українки,  гр. Онук Г.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Онук Г.Д. над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Онук Г.Д.0,1044 га над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  березня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1044 га для ведення особистого селянського  господарства в с.Старий Почаїв вул. Крамарі
	гр. Онук Г.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 5, гр. Онук Галини Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ст.Почаїв Процюк М.С.затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2608 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв вул. Гарлами, гр. Процюк М.С.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 38, гр. Процюк Мар’яни Сергіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв вул....
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Процюк Мар’яні Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2608 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0303  для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Гарлами,...

	Ст.Почаїв Степанчук А.Р.затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2229 в оренду терміном на 49 років для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, 29а, гр. Степанчук А.Р.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Верхня, 36, гр. Степанчука Андрія Руслановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Ра...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Степанчуку Андрію Руслановичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2229 га в оренду терміном на 49 років за кадастровим номером 6123487800:02:001:0932 для ведення особистого селянського господарства в с. Стар...

	Ст.Почаїв ТрофимлюкМ.А. затв ПРОЕКТ осг - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  березня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2395 в оренду терміном на 49 років для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, 29, гр. Трофимлюку М.А.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Озерна, 38, гр. Трофимлюка Миколи Анатолійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Трофимлюку Миколі Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2395 га в оренду терміном на 49 років за кадастровим номером 6123487800:02:001:0933 для ведення особистого селянського господарства в с. Ст...

	Струкало М.Д..над.тпроект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Затишшя вул. Зелена,  гр. Струкало М.Д.
	Розглянувши заяву жительки с.Затишшя вул. Зелена, 50а, гр. Струкало Марії Данилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Струкало Марії Данилівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Затишшя вул. Зеле...

	Струкало О.А.над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Струкало О.А.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв пров. Кременецький, 4а, гр. Струкало Оксани Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Управління спадщиною
	Чорнобай В.В.затв експ.грош.оцінки - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « » березня  2021 року        № ПРОЕКТ

	Шаповал Б.В.Промислова над.тпроект буд - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0439 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  м. Почаїв,  вул. Промислова,  гр. Шаповалу ...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С.Крушельницької, 25, гр. Шаповала Богдана Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового б...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Шаповалу Боглану Васильовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0439 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул....

	Шилюк В.В. над. дозв.проект ОСГ.0,1511 гаТараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  березня 2021 року        Проект
	Про надання дозволу на виготовлення
	проекту землеустрою щодо відведення
	у власність земельної ділянки площею 0,1511 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Тараж, гр. Шилюку В.В.
	В И Р І Ш И Л А :

	Шмигельський затв звіт по експертну грошову
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ

	ЮФБ   Лосятин над проект
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	від  «  »  лютого 2021 року        № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,5000 га ТОВ «ЮФБ ЛОСЯТИН»
	Розглянувши клопотання ТОВ »ЮФБ ІНЖИНІРІНГ», про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,5000 га, яка знаходиться за межами населеного пункту  с.Лосятин, на території Почаївської міської ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ясінська А.А.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» березня 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, ву...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шільна, 9, гр. Ясінська Аполінарія Арсенівна, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслу...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ясінській Аполінарії Арсенівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3486 для будівництва та обслу...


