
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21» травня 2021 року №429

Про закріплення права користування
нежитловими приміщеннями

З метою врегулювання майнових відносин в Почаївській територіальній
громаді, відповідно до ст. 24 Господарського Кодексу України, ст. 327 Цивільного
Кодексу України, керуючись п. ЗО ст. 26 та п. 4 ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління частину нежитлового приміщення
першого поверху літери «А» 1-1, 1-2 адмінбудинку Почаївської міської ради за
адресою вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, площею 21,9 кв.м. за Відділом
освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради (код ЄДРПОУ 41812263).

2. Закріпити на праві оперативного управління частину нежитлового приміщення
першого поверху літери «А» 1-8 адмінбудинку Почаївської міської ради за
адресою вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, площею 22,7 кв.м. за Фінансовим
відділом Почаївської міської ради (код ЄДРПОУ 44033852).

3. Закріпити на праві оперативного управління частину нежитлового приміщення
першого поверху літери «А» 1-9 адмінбудинку Почаївської міської ради за
адресою вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, площею 20,6 кв.м. за Центром
надання соціальних послуг Почаївської міської ради (код ЄДРПОУ 43849117).

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

В.С. БОЙКО

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року №430

Про затвердження місцевої
Програми « Охорона довкілля»

Керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Законом України «Про благоустрій населених
пунктів», п. 22, ст.26 та ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, сесія
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити місцеву Програму «Охорона довкілля», що додається

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Затверджено

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 21 .травня 2021року№430

1. Паспорт місцевої Програми 
« Охорони довкілля»

1 Ініціатор розроблення 
програми

Почаївський ККП

2 Дата,номер і назва 
розпорядчого документа 
органу влади про 
розроблення програми

Рішення виконавчого комітету № 180 від 13 листопада 
2020р.

3 Розробник програми Відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської 
ради

4 Співрозробники програми Почаївська міська рада
Почаївський комбінат комунальних підприємств

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївський ККП

6 Учасники програми Почаївська міська рада
Почаївський комбінат комунальних підприємств

7 Термін реалізації 
програми

2021-2022 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

9 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми всього, 
У тому числі:

831,0 тис. грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

831,0 тис. грн.

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Заступник міського голови згідно розподілу 
функціональних обов’язків



2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Програма «Охорони довкілля» (далі - Програма) розроблена відповідно 
до Конституції України, Законів України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів».

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою 
покращення стану навколишнього природного середовища на території 
Почаївської громади

3. Мета і завдання програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в 
галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я 
мешканців населених пунктів Почаївської територіальної громади від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 
середовища, нераціональним використанням природних ресурсів, досягнення 
гармонії взаємодії суспільства і природи.

Мета програми полягає в досягненні ресурсно-екологічної безпеки та 
раціоналізації водокористування, охорони навколишнього природного 
середовища на території громади, забезпеченні конституційних прав 
громадян на сприятливе навколишнє середовище, створенні передумов 
переходу до сталого розвитку останніх.

Основним завданням програми є підвищення життєвого рівня громадян 
Почаївської громади шляхом забезпечення їх якісною питною водою та 
надання якісних послуг з водопостачання, а також збільшення площ зелених 
насаджень населених пунктів, раціональне використання , збирання та 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

Заходами програми передбачається здійснити регулювання режиму 
роботи артезіанських свердловин в м. Почаїв, закупівля машин та обладнання 
для збору та вивезення твердих побутових відходів, а також закупівля та 
висадка зелених насаджень.

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів 
можливе лише за умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, громадських 
організацій та населення міста.

4.Термін  виконання Програми
Виконання місцевої Програми « Охорони довкілля», передбачається 

здійснити протягом 2021-2022 роки



5.Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується залучити на 
виконання Програми

2021р. 
(тис. 
грн.)

2022р. 
.(тис. 
грн.)

Усього витрат на 
виконання 
програми
(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 181,0 650,0 831,0
Місцевий бюджет 181,0 650,0 831,0

Для реалізації заходів програми планується залучити кошти Фонду 
охорони природного середовища в сумі 181,0 тис. грн., а також кошти 
місцевого бюджету Почаївської територіальної громади.

б.Заходи програми
Заходи місцевої Програми «Охорони довкілля »наведенні у додатку 1.

7.Очікувані результати
Виконання Програми надасть можливість забезпечити:
1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища: покращення екологічної ситуації, екологічного балансу міста та 
навколишньої території Почаївської територіальної громади.

2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території 
Почаївської територіальної громади буде проводитись в таких напрямках:

- впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та 
опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та 
окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на 
природу), шляхом підвищення ефективності збору та утилізації 
твердих побутових відходів;

- впровадження заходів, спрямованих на ефективне та раціональне 
використання водних ресурсів .

- підвищення екологічного рівня території Почаївської територіальної 
громади.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
1. Покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ 

твердих побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; 
підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з 
ТПВ через впровадження системи роздільного сортування сміття, 
зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронения на 
полігонах, збільшення кількості ТПВ для вторинної переробки;

2. Стала та регульована робота артезіанських свердловин, стабільне 
водопостачання на території Почаївської міської територіальної 
громади.

3. збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану 
зелених насаджень на території міста за рахунок знесення аварійних, 
фаутних дерев та сухостою, благоустрій і розширення паркових зон,



озеленення вулиць на території міста;

- 8. Контроль за виконанням Програми
1. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва



Додаток 1 до Програми

Заходи місцевої Програми
«Охорони довкілля»

Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Викона 
вці

Джерело 
фінансува 

ння

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн.)

Очікуваний 
результат

2021 2022

1.Раціональне використання і 
зберігання відходів
виробництва і побутових 
відходів

_____

Придбання машин для збору 
твердих побутових відходів

Почаїв 
ський 
ККП

Кошти 
місцевого 
бюджету

500,0

Буде придбано одну 
машину по збору 
сміття та 50 
контейнерів

Придбання контейнерів для 
збору твердих побутових 
відходів

Почаїв 
ський 
ККП

Кошти 
місцевого 
бюджету

100,0

Виявлення і знешкодження 
несанкціонованих незаконних 
стихійних сміттєзвалищ на 
території міста

Почаїв 
ський 
ККП



  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

2.0хооона і національне
використання водних ресурсів

Поидбання насосного
обладнання:
-глибинний насосний агпегат в
комплекті з шафою управління

Почаїв
ський
ККП

Місцевий
бюджет,
кошти
фонду

охорони
природньо

го
середовищ

а

131,425

Забезпечення сталої
та регульованої

роботи артезіанської
свердловини,
забезпечення
стабільного

водопостачання на
території міста

Почаїв

Заходи, та роботи по
забезпеченню очищення та
переведення на регульований
режим роботи артезіанської
свердловини

Почаїв
ський
ККП

Місцевий
бюджет,
кошти
фонду

охорони
природньо

го
середовищ

а

48,602

3.Охорона і раціональне
використання природних 
рослинних ресурсів

Знесення аварійних, фаутних
дерев та сухостою.

Почаїв
ський
ККП Розширення зони

зелених насаджень
Почаївської

територіальної
громади

Закупівля та висадка зелених
насаджень в парках та скверах
Почаївської територіальної
громади

Почаїв
ський
ККП

50,0

Всього 180,027 650,0

Секретар міської ради С.М. Мамчур

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21» травня 2021 року №431

Про передачу коштів з бюджету
Почаївської територіальної
громади до бюджету Кременецької
територіальної громади

З метою забезпечення додаткових заходів у сфері охорони здоров’я населення
Почаївської територіальної громади відповідно до Бюджетного кодексу України,
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Співфінансувати Програму Кременецької територіальної громади
«Забезпечення лікарськими засобами пільгових верств населення на 2021-2023 роки», в
сумі 43100 грн.(сорок три тисячі сто гривень), додаток 1.

2. Співфінансувати Програму Кременецької територіальної громади
« Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами на 2021-
2023 роки», в сумі 36900грн. ( тридцять шість тисяч дев’ятсот гривень), додаток 1.

3. Співфінансувати Програму Кременецької територіальної громади
Сприяння комунальному некомерційному підприємству « Кременецький центр
первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради у зміцненні
матеріально-технічної бази, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 2021-2023
роки в сумі 39000грн.( тридцять дев’ять тисяч гривень), додаток 1.

4. Передати з бюджету Почаївської територіальної громади до бюджету
Кременецької територіальної громади як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного
трансферту кошти в сумі 119000грн (сто дев’ятнадцять тисяч гривень ) для
співфінансування Програм Кременецької територіальної громади зазначених в п.1, п.2,
та п.З даного рішення.

5. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з
бюджету Почаївської територіальної громади до бюджету Кременецької територіальної
громади, згідно з додатком 2.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та
прийняття видатків іншої субвенції з бюджету Почаївської територіальної громади до
бюджету Кременецької територіальної громади.

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

// О

В.С. Бойко

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Додаток 2 до рішення 
міської ради №431 
від «21» травня 2021 року

ДОГОВІР
про передачу іншої субвенції з бюджету Почаївської територіальної громади 

до бюджету Кременецької територіальної громади
Цей договір укладено з метою забезпечення додаткових заходів у сфері охорони 

здоров’я населення Почаївської територіальної громади виконання та фінансування яких 
передбачено Програмами затвердженими рішенням сесії Кременецької міської ради 
№250 від 25 лютого 2021 року «Про затвердження Програми Забезпечення лікарськими 
засобами пільгових верств населення на 2021-2023 роки», №249 від 25 лютого 2021 року 
« Про затвердження Програми Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
технічними засобами на 2021-2023 роки»,№ 252 від 25.02.2021 року « Про 
затвердження Програми сприяння комунальному некомерційному підприємству « 
Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради 
у зміцненні матеріально-технічної бази, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 
2021-2023 роки»

Договір укладено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

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

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

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

громади до бюджету Кременецької територіальної громади коштів в сумі 119000 грн. 
(сто дев’ятнадцять тисяч гривень) на співфінансування Програм Кременецької 
територіальної громади, для забезпечення додаткових заходів у сфері охорони здоров’я 
населення Почаївської територіальної громади , а саме:

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

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

3. Програма Сприяння комунальному некомерційному підприємству « Кременецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради у зміцненні 
матеріально-технічної бази, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 2021-2023 
роки в сумі 39000грн.( тридцять дев’ять тисяч гривень)

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках бюджету 
Почаївської територіальної громади у 2021 році іншої субвенції з бюджету Почаївської 
територіальної громади до бюджету Кременецької територіальної громади.

3.2. Одержувач коштів, зобов’язується спрямувати кошти передбачені даним 
договором на:



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

Кошти для виконання даної програми будуть передані з бюджету Почаївської 
територіальної громади в бюджет Кременецької територіальної громади міжбюджетним 
трансфертом у 2021 році в сумі 43100 гривень на потреби для жителів Почаївської 
територіальної громади .

3.2.2. Програма « Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними 
засобами на 2021-2023 роки», в сумі 36900грн. ( тридцять шість тисяч дев’ятсот 
гривень) потреби технічних засобів медичного призначення особам з інвалідністю, які 
проживають в Почаївській територіальній громаді.

Перелік по групах населення та 
категоріях захворювань

Кількість пацієнтів Обсяги фінансування 
на 2021 рік ( тис.грн.)

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

8 0,3

Діабет нецукровий 1 7,3
Всього: 43,1

Найменування 
засобу

Кількість 
осіб 3
інвалідністю, 
які 
потребують 
даний засіб

Орієнтовна 
вартість 
одиниці 
засобу, 
грн\1шт.

Кількість 
одиниць 
засобу для 
забезпечення 
1 особи 3 
інвалідністю 
на місяць 
(грн.)

Потреба в 
коштах на 
місяць для 
однієї особи 
3 
інвалідністю 

(грн.)

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

Загальний 
обсяг коштів 
необхідних 
ДЛЯ 
забезпечення 
осіб 3
інвалідністю 
даним 
засобом на 
2021 рік, 
(грн)

Калоприймач, 
сечоприймач

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

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

3.2.3 Програма Сприяння комунальному некомерційному підприємству « 
Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради 
у зміцненні матеріально-технічної бази, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 
2021 -2023 роки в сумі 39000грн.(тридцять дев’ять тисяч гривень) на потребу поточного 
ремонту амбулаторії АЗПСМ м.Почаїв.

Найменування заходу Обсяг коштів 
на 2021 рік 
(тис. грн)

Усього витрат на
виконання програми

Проведення поточних ремонтних робіт в 
АЗПСМ м. Почаїв

39,0 39,0



 

 

 

 

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською мовою
(по одному кожній із сторін ).

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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021
року включно.

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 47003, м. Кременець

вул. Возз’єднання, 16 вул. Шевченка,67

Почаївська міська рада Кременецька міська рада

Почаївський міський голова Кременецький міський голова

____________Василь Бойко __________ Андрій Смаглюк

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Додаток 1 до рішення сесії
Почаївської міської ради
№431 від 21.05.2021 року

Заходи які плануються до реалізації у 2021 році
Заходи Програми Кременецької територіальної громади «Забезпечення
лікарськими засобами пільгових верств населення на 2021-2023 роки»

Перелік по групах населення та
категоріях захворювань

Кількість пацієнтів Обсяги фінансування
на 2021 рік ( тис.грн.)

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

8 0,3

Діабет нецукровий 1 7,3
Всього: 43,1

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

Найменування
засобу

Кількість 
осіб 3
інвалідністю,
які
потребують
даний засіб

Орієнтовна
вартість
одиниці
засобу,
грн\1шт.

Кількість
одиниць
засобу для
забезпечення
1 особи 3
інвалідністю
на місяць
(грн)

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

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

Загальний
обсяг коштів
необхідних
ДЛЯ
забезпечення
осіб 3
інвалідністю
даним
засобом на
2021 рік,
(грн)

Калоприймач,
сечоприймач

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

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

Заходи Програми Кременецької територіальної громади Сприяння
комунальному некомерційному підприємству « Кременецький центр
первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради у
зміцненні матеріально-технічної бази, оплати комунальних послуг та
енергоносіїв на 2021-2023 роки»
Найменування заходу Обсяг коштів

на 2021 рік
(тис.грн)

Усього витрат на
виконання програми

Проведення поточних ремонтних робіт в
АЗПСМ м. Почаїв

39,0 39,0

Секретар міської ради С.М.Мамчур

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ
Рішення

«21» травня 2021 року №432

Про внесення змін до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік»), згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2021 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 
рік»), згідно з додатком 2, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 500 390 
гривень за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду бюджету 
міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року в сумі 39 000 
гривень;

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року в сумі 
461 390 гривень.

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 584 994 
гривень за рахунок:

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року, переданої із 



 

 

 

 
 
 

 
 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
290 220 гривень;

спрямування залишку коштів бюджету розвитку (спеціального
фонду) станом на 01 січня 2021 року - 114 747 гривень;

спрямування залишку коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища станом на 01 січня 2021 року - 180 027 гривень.

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»),
згідно з додатком 3.

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

В.С. Бойко

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

 

 

 

 
 
 

 
 



 

   
 

 
 

 

 
 

Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 21 травня 2021 року № 432

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування
бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -290 220 290 220 290 220

208400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -290 220 290 220 290 220
Загальне фінансування -290 220 290 220 290 220

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними

операціями -290 220 290 220 290 220

602400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -290 220 290 220 290 220
Загальне фінансування -290 220 290 220 290 220

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 

   
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
   

   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради

від 21 травня 2021 року № 432

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

(ГРН),

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
пограмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я місцевого

бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікації
видатків та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського
бюджету/відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку Усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
сложиванн

я

3 них

видатки
розвиткуоплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

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

0100000 Почаївська міська рада (головний
розпорядник) 75000 75000 0 0 0 252480 72453 0 0 0 252480 327480

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний
виконавець) 75000 75000 0 0 0 252480 72453 0 0 0 252480 327480

0113160 3160 1010

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

75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75000

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

0 0 0 0 0 72453 72453 0 0 0 72453 72453

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів 0 0 0 0 0 180027 0 0 0 0 180027 180027

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (головний розпорядник) 461390 461390 0 0 0 332514 332514 0 0 0 332514 793904

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (відповідальний виконавець) 461390 461390 0 0 0 332514 332514 0 0 0 332514 793904

0611010 1010 0910 Надання дошкільної!' освіти 0 0 0 0 0 42294 42294 0 0 0 42294 42294

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 461390 461390 0 0 0 290220 290220 0 0 0 290220 751610

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради
(головний розпорядник) -36000 -36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36000

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради
(відповідальний виконавець) -36000 -36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36000

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -155000 -155000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -155000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 119000 119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119000

Всього 500390 500390 0 0 0 584994 404967 0 0 0 584994 1085384

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
   

   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Додаток З
до рішення Почаївської міської ради

від 21 травня 2021 року № 432

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код Класифікації
доходу

бюджету/ Код
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту Усього

1 2 3

1. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: -

X загальний фонд -

X спеціальний фонд

(грн)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого

бюджету/ Код
бюджету

Код типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача
міжбюджетного трансферту

УСЬОГО

1 2 3 4

1. Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування місцевих
Програм Кременецькоїмтг на 2021 рік)

119 000

поточні
трансферти

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 119 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 119 000
X X загальний фонд 119 000
X X спеціальний фонд -

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«21» травня 2021 року №433

Про затвердження Звіту
про виконання бюджету
міської територіальної
громади за І квартал 2021 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом
міської ради звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за
перший квартал 2021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної
громади за перший квартал 2021 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі — 29 441 266 гривень 89 копійок;
- По видатках в сумі -28 141 349 гривень 64 копійки.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі- 761 867 гривень 67 копійок;
- По видатках в сумі - 295 153 гривні 23 копійки.

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

В.С. Бойко

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

, РІШЕННЯ

від «21 » травня 2021 року №434

Про передачу основних засобів та
малоцінних, швидкозношуваних
предметів на баланс Будківської
гімназії Почаївської міської ради

Розглянувши звернення Будківської гімназії Почаївської міської ради
'.Тернопільської області № 46 від 12.04.2021р., керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Почаївська міська рада

♦ВИРЩІИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс
Будківської гімназії Почаївської міської ради Тернопільської області основні
засоби та малоцінні, швидкозношувані предмети, згідно додатку № 1.

2. Почаївському міському голові утворити та затвердити склад комісії
по прийняттю-передачі комп’ютерного обладнання та малоцінних необоротних
матеріальних активів.

3. Здійснити приймання-передачу основних засобів та малоцінних,
швидкозношуваних предметів у місячний термін та забезпечити оформлення
передачі відповідно де чинного законодавства України.

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

Василь БОЙКО

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

  

 

f Додаток 1

/ • до рішення міської ради

. від «21» травня 2021р№434

ПЕРЕЛІК
основних засобів та малоцінних, швидкозношуваних предметів, що

' передаються з балансу Почаївської міської ради на баланс Будківської гімназії
Почаївської міської ради Тернопільської області

№
п/п Найменування Інвентарний

номер
Ввід в

експлуатацію К-ть Сума ' Примітка

1 Струменевий
кольоровий БПФ 101490,16

%
2018 1 3000,00

2 Сейф 1 160.00

С екретар міської ради С.М. Мамчур

 

  

  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21» травня 2021 року

Про укладення договору
оренди нерухомого майна

№435

Розглянувши заяву гр. Батюха Василя Івановича за вхід. № 458 від 26.03.2021р.,
відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 286, 291
Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної власності,
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою,
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір оренди
нерухомого майна на частину адмінбудинку площею, 41,2 кв.м., що розміщений
за адресою вулиця Центральна, 42Б, с. Лідихів для розміщення адмінперсоналу
Почаївської міської ради, строком 2 роки 11 місяців, орендною платою 1 грн./рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту та благоустрою.

В.С. БОЙКО

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «21» травня 2021 року № 436

Про затвердження Положення
про Спостережну раду
КНП «Почаївська РКЛ»

Розглянувши лист КНП «Почаївська районна комунальна лікарня»
Почаївської міської ради № 639 від 07.05.2021р., з метою сприяння реалізації
права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я, відповідно до ч. 2 ст.
24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1077 «Про спостережну
раду закладу охорони здоров’я», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Спостережну раду Комунального
некомерційного підприємства «Почаївська районна комунальна лікарня»
Почаївської міської ради згідно додатку 1 до даного рішення.

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

В.С. БОЙКО

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від 21.05.2021р. №436

ПОЛОЖЕННЯ 
про Спостережну раду 

Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» 

Почаївської міської ради

Загальна частина

1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки Спостережної ради 
Комунального некомерційного підприємства «Почаївська районна комунальна лікарня» 
Почаївської міської ради (далі - КНП «Почаївська РКЛ»), як наглядового органу закладу 
охорони здоров’я комунальної форми власності, що надає вторинну/спеціалізовану медичну 
допомогу, та організацію її роботи.

2. Спостережна рада утворюється за рішенням Почаївської міської ради у кількості 7 осіб.
3. Спостережна рада, що утворюється при КНП «Почаївська РКЛ», складається з:

одного представника КНП «Почаївська РКЛ»;
двох представників виконавчого комітету Почаївської міської ради;
двох депутатів Почаївської міської ради (за згодою);
одного представника громадськості Почаївської територіальної громади;
одного представника місцевого відділу поліції, як представника організації, що здійснює 

діяльність у сфері запобігання корупції (за згодою).
4. Член Спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

бездоганна ділова репутація;
відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на 

об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність 
трудових відносин із закладом охорони здоров’я;

наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, 
зокрема захисту прав пацієнтів;

відсутність непогашеної судимості.
5. Спостережна рада КНП «Почаївська РКЛ» у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, Статутом КНП «Почаївська РКЛ» і даним Положенням.

6. Основними принципами діяльності Спостережної ради є: 
колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
прозорість діяльності; 
неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;
незалежність.

Мета діяльності, права та обов’язки

7. Метою діяльності Спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в 
управлінні охороною здоров’я.

8. Спостережна рада:
затверджує план роботи Спостережної ради;
розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного 

обслуговування населення КНП «Почаївська РКЛ»;
розглядає питання щодо дотримання КНП «Почаївська РКЛ» прав та забезпечення безпеки 

пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного



розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування КНП 
«Почаївська РКЛ» на такі скарги;

розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності КНП «Почаївська 
РКЛ»;

вносить директору КНП «Почаївська РКЛ» пропозиції з питань діяльності КНП «Почаївська 
РКЛ», покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання 
прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та 
інфраструктури КНП «Почаївська РКЛ»;

подає пропозиції директору КНП «Почаївська РКЛ» щодо оптимізації організаційної 
структури такого закладу за напрямами його діяльності;

розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю КНП «Почаївська 
РКЛ», здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки 
пацієнтів;

інформує власника закладу охорони здоров’я (Почаївську міську раду) про недоліки 
діяльності КНП «Почаївська РКЛ», випадки недодержання вимог законодавства під час 
здійснення медичного обслуговування населення;

подає пропозиції власнику закладу охорони здоров’я (Почаївській міській раді) та директору 
КНП «Почаївська РКЛ» щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення 
рівня забезпечення безпеки пацієнтів у КНП «Почаївська РКЛ»;

з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою 
діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати 
своєї роботи на офіційному веб-сайті КНП «Почаївська РКЛ» (за наявності) і власника закладу 
охорони здоров’я (Почаївської міської ради), розміщує інформацію про діяльність 
Спостережної ради на інформаційних стендах у КНП «Почаївська РКЛ» в доступних для 
пацієнтів місцях.

9. Спостережна рада має право:
на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, 

необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з 
дати надсилання письмового запиту голови Спостережної ради на ім’я директора КНП 
«Почаївська РКЛ»;

залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності КНП «Почаївська 
РКЛ» з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

Склад Спостережної ради КНП «Почаївська РКЛ»

10. До складу Спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени 
Спостережної ради.

11. Члени Спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою 
більшістю голосів голову Спостережної ради, а також за пропозицією голови - секретаря 
Спостережної ради.

12. Строк повноважень Спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може 
бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

13. Членство у Спостережній раді припиняється у разі:
систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена 

спостережної ради на її засіданнях;
надходження мотивованого повідомлення від органу /організації, від якого /якої було 

делеговано члена Спостережної ради, за підписом керівника про відкликання свого 
представника та припинення його членства у Спостережній раді;

скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, представника якого / 
якої обрано до складу Спостережної ради;

неможливості члена Спостережної ради брати участь у роботі Спостережної ради за станом 
здоров'я, визнання у судовому порядку члена Спостережної ради недієздатним або обмежено 
дієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Спостережної ради;
подання членом Спостережної ради відповідної заяви;
смерті члена Спостережної ради.
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14. У разі припинення представником громадськості, громадського об’єднання чи 
організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у Спостережній раді його місце 
може зайняти наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав 
найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування.

Рішення про включення нового члена до Спостережної ради затверджується власником 
закладу охорони здоров’я (Почаївською міською радою).

Порядок утворення Спостережної ради КНП «Почаївська РКЛ»

15. КНП «Почаївська РКЛ» повідомляє про намір утворити спостережну раду КНП «Почаївська 
РКЛ» та надсилає письмову пропозицію Почаївській міській раді.
16. КНП «Почаївська РКЛ» протягом 10 робочих днів із дати отримання письмової пропозиції, 
а Почаївська міська рада, представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, - 
протягом 10 робочих днів із дати розміщення інформації на офіційному вебсайті Почаївської 
міської ради надсилають на електронну адресу КНП «Почаївська РКЛ» пропозиції щодо 
включення своїх представників до складу Спостережної ради КНП «Почаївська РКЛ».
17. Відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій проводиться 
шляхом рейтингового голосування за кандидатів у члени Спостережної ради у строк, що не 
перевищує 20 днів.
18. Для проведення рейтингового голосування та опрацювання його результатів міський голова 
створює комісію у складі від трьох до п’яти осіб.

Комісія забезпечує підготовку бланка для голосування (бюлетень) та розміщення його на 
офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

Рейтингове голосування за кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та 
організацій, що здійснюють професійне самоврядування, у члени Спостережної ради 
здійснюється шляхом заповнення бюлетенів. В бюлетені зазначаються в алфавітному порядку 
прізвища усіх кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що 
здійснюють професійне самоврядування.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам 
від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне 
самоврядування, рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише 
один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.
Підрахунок голосів здійснюється комісією.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від 
громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне 
самоврядування, їх кількість перевищує вісім осіб, проводиться повторне рейтингове 
голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне 
самоврядування, запропоновано до восьми кандидатів, рейтингове голосування не проводиться.

Комісія перевіряє відповідність кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та 
організацій, що здійснюють професійне самоврядування, Почаївської міської ради, депутатів 
Почаївської міської ради вимогам, визначеним у пункті 4 цього Порядку. У разі відповідності 
кандидатів зазначеним вимогам комісія пропонує Почаївській міській раді прийняти рішення 
про обрання їх до складу Спостережної ради.

19. Почаївська міська рада протягом 10 робочих днів після отримання пропозицій від комісії 
приймає рішення про утворення Спостережної ради та затвердження її персонального складу.

Організація роботи Спостережної ради КНП «Почаївська РКЛ»

20. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання 
покладених на неї завдань.

21. Голова Спостережної ради:



організовує діяльність Спостережної ради;
визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів Спостережної ради;
скликає і веде засідання Спостережної ради, виносить на розгляд Спостережної ради 

пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення Спостережної ради;
підписує листи та інші документи Спостережної ради;
представляє Спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, Почаївською міською радою, підприємствами, установами, 
організаціями;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради, в межах її 
повноважень.

22. Секретар Спостережної ради:
готує проект плану роботи Спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;
забезпечує подання членам Спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 

планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
веде і зберігає протоколи засідань Спостережної ради та іншу документацію;
веде облік присутності членів Спостережної ради на її засіданнях;
забезпечує інформування громадськості про діяльність Спостережної ради;
здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Спостережної ради, пов’язані з 

організацією її діяльності.
23. Члени Спостережної ради мають право:
брати участь у засіданнях Спостережної ради;
ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Спостережної ради 

шляхом внесення їх до порядку денного;
брати участь у розгляді питань Спостережною радою та подавати пропозиції до проектів 

рішень Спостережної ради.
24. Члени Спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності КНП «Почаївська 

РКЛ», здійсненню медичного обслуговування населення.
25. Члени Спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять 

лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, 
розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням 
обов’язків членів Спостережної ради. Члени Спостережної ради підписують зобов’язання щодо 
нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із 
складу Спостережної ради.

26. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на 
підставі пропозицій її членів.

27. Засідання Спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - 
заступник голови.

28. Засідання Спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на 
квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.

29. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються на вимогу голови Спостережної 
ради, власника закладу охорони здоров’я (Почаївської міської ради) або однієї третини членів 
Спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити 
обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

30. Засідання Спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.
У разі коли на засіданні Спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією 

з обмеженим доступом, за рішенням Спостережної ради засідання проводяться у закритому 
режимі.

31. Рішення Спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю 
голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Спостережної ради.
32. Член Спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій 

голос іншій особі. Кожен член Спостережної ради під час голосування має один голос.
33. Розгляд питань, що виносяться на засідання Спостережної ради, та прийняті за 

результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.
4



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Протокол підписується головуючим та секретарем Спостережної ради і надсилається усім
членам Спостережної ради.

Члени Спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до
протоколу і є його невід’ємною частиною.

34. Рішення Спостережної ради доводяться до відома власника закладу охорони здоров’я
(Почаївської міської ради) та директора КНП «Почаївська РКЛ» для розгляду та вжиття
відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради та
офіційному веб-сайті КНП «Почаївська РКЛ» з урахуванням вимог законодавства щодо
інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

35. Спостережна рада подає Почаївській міській раді річний звіт про свою роботу. У разі
визнання діяльності Спостережної ради незадовільною Почаївська міська рада приймає
обґрунтоване рішення про формування нового складу Спостережної ради.

Члени Спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до
наступного складу Спостережної ради.

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року №437

Про затвердження платних
послуг по наданню
стоматологічної допомоги

Розглянувши звернення КНП «Почаївська районна комунальна лікарня»
та надані прейскуранти та калькуляції для розрахунку плати за послуги по
наданню планової стоматологічної допомоги для дорослих для відшкодування
вартості розхідних матеріалів, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 року № 1138 „Про затвердження переліку платних
послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних закладах освіти” та Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити платні послуги по наданню планової стоматологічної
допомоги для дорослих які надаватимуться Комунальним некомерційним
підприємством « Почаївська районна комунальна лікарня», прейскуранти та
специфікації додаються.

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

Міський В.С. Бойко

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року № 438

Про встановлення ставок
з орендної плати за землю

Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10,12,265,284 Податкового кодексу України, Земельним 

кодексом України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА
1. Установити ставки оренди землі на території Почаївської 

територіальної громади та порядок їх нарахування згідно з додатком 1.

2. Розмір та умови внесення орендної плати, встановлюються у договорі 

оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі діючих на час 

укладання розмірів орендної плати за земельні ділянки.
3. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома 

функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшій з 

напрямків, за якими використовується земельна ділянка.

4. До затвердження проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах 

Почаївської ТГ фізичні та юридичні особи, які використовують земельні 

ділянки без правовстановлюючих документів на землю, щодо яких було 

прийнято рішення про відмову в передачі земельних ділянок в оренду або у 

власність, сплачують податок на землю в розмірі згідно зі ставками, 

затвердженими даним рішенням.

5. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.



 

 

 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради № 2385

від 15.05.2020 року.

7. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської

ради не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного

 

 

 



Додаток 1 до рішення
міської ради № 438 

від 21 травня 2021 року

Ставки орендної плати за землю на території Почаївської 
територіальної громади та порядок їх нарахування

Код області Код району Код згідно 3 
класифікатором 

об’єктів 
адміністративно 
територіального 
устрою України

Найменування 
адміністративнотериторіальної 

одиниці або населеного 
пункту, або території 

об'єднаної територіальної 
громади

Почаївська територіальна 
громада

Вид цільового призначення земель (Згідно 
з Класифікацією видів цільового 

призначення земель, затвердженою 
Наказом Державного комітету України із 

земельних ресурсів від 23 липня 2010 року 
№548, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 01 листопада 2010 року за 
№1011/18306 (зі змінами)

% від нормативної грошової оцінки земель

Код Назва На території Почаївської 
ТГ

1 2 3

01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва - в межах - за межами

3%

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

3%

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

3%

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

3%

01.05 Для індивідуального садівництва 3%

01.06 Для колективного садівництва 3%

01.07 Для городництва 3%

01.08 Для сінокосіння й випасання 
худоби - в межах - за межами

3%

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 3%
01.10 Для пропаганди передового 

досвіду ведення сільського 
господарства

3%



01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві

3%

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 

сільськогосподарської продукції

3%

01.13 Для інших земель 
сільськогосподарського 

призначення - в межах - за межами

3%

01.14 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва й обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка)

3%

02.02 Для колективного житлового 
будівництва для об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків

3%

02.03 Для будівництва й обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку, - для об’єднань 
співвласників багатоквартирних 

будинків

3%

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання

10%

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів

10%

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва

10%

02.07 Для іншої житлової забудови 10%
02.08 Для збереження та використання 

земель природнозаповідного 
фонду

3%

02.09 Для будівництва і обслуговування 
паркінгів та автостоянок на землях 
житлової та громадської забудови

10%

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами 
торговорозважальної та ринкової 

інфраструктури

10%

03 Землі громадської забудови

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого 
самоврядування

3%

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

освіти

3%



03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

охорони здоров'я та соціальної 
допомоги

3%

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій

3%

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького 
обслуговування - атракціони та 

лунопарки

3%

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та 
органів

3%

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі - 

з продажу автомобілів - 
торговельні майданчики (окремо 

розташовані) - під об’єктами 
торгівлі нафтопродуктами, 

скрапленим та стислим газом для 
автотранспорту - автомийки, 

об’єкти з ремонту автомобілів, 
атракціони та лунопарки

10%

03.08 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури - 
закладів громадського харчування 

- атракціони та лунопарки

3%

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

кредитнофінансових установ

3%

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури - автомийки, 
об’єкти з ремонту автомобілів, 

атракціони та лунопарки

10%

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і споруд 

закладів науки

3%

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування

3%

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування - 
автомийки, об’єкти з ремонту 
автомобілів - під об’єктами 
торгівлі нафтопродуктами,

3%



скрапленим та стислим газом для 
автотранспорту

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів Міністерства 
надзвичайних ситуацій України

3%

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель 

громадської забудови - автомийки, 
об’єкти з ремонту автомобілів

10%

03.16 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення

3%

04 Землі природно-заповідного фонду

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників

3%

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

3%

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

3%

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

3%

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків

3%

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків

3%

04.07 Для збереження та використання 
парків-пам’яток садовопаркового 

мистецтва

3%

04.08 Для збереження та використання 
заказників

3%

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ

3%

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи

3%

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків

3%

05 Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення ( 
лікувальні властивості, які викор 

використовуватися для профілакп 
людей)

землі, що мають природні 
шстовуються або можуть 
іики захворювань і лікування

06.01 Для будівництва й обслуговування 
санаторно 

-оздоровчих закладів 
- дитячі оздоровчі заклади

3%

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів

3%
і



06.03 Для інших оздоровчих цілей 3%

06.04 Для цілей збереження та 
використання земель 

природнозаповідного фонду

3%

07 Землі рекреаційного призначення

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 

призначення - дитячі оздоровчі 
заклади - атракціони та лунопарки

3%

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту

3%

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва

3%

07.04 Для колективного дачного 
будівництва

3%

07.05 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

08 Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини

3%

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів

3%

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення

3%

08.04 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

09 Землі лісогосподарського призначення

09.01 Для ведення лісового господарства 
й пов’язаних з ним послуг

3%

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення

3%

09.03 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

10 Землі водного фонду

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами

5%

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами

5%

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення

5%

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами й 
каналами

5%

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів

5%

10.06 Для сінокосіння 5%



10.07 Для рибогосподарських потреб 5%

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей

5%

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт

5%

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд

5%

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально- 

оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів

5%

10.12 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

5%

11 Землі промисловості

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 
що пов’язані з користуванням 

надрами

10%

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості

10%

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 
організацій і підприємств

10%

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води,збирання, 

очищення та розподілення води)

10%

11.05 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

10%

12 Землі транспорту

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 

транспорту

8%

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 

транспорту

8%

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 

транспорту

8%



12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 
господарства

8%

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 

транспорту

8%

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного 

транспорту

8%

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 

електротранспорту

8%

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 
допоміжних операцій

8%

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого 

наземного транспорту

8%

12.10 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

8%

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу - під 

об’єктами торгівлі 
нафтопродуктами, скрапленим та 
стислим газом для автотранспорту

- автомийки, об’єкти з ремонту 
автомобілів - мотелі

8%

13 Землі зв'язку

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів і споруд телекомунікацій

12%

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд об'єктів 

поштового зв'язку

12%

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв'язку

12%

13.04 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного фонду

12%

13.05 Для розміщення й постійної 
діяльності державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 
інформації України

12%

14 Землі енергетики

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій - 
обслуговування та експлуатації 

об’єктів енергетики, які

12%



виробляють електричну енергію 3 
відновлюваних джерел енергії, 

включаючи технологічну 
інфраструктуру таких об’єктів 
(виробничі приміщення, бази, 
розподільчі пункти (пристрої), 

електричні підстанції, електричні 
мережі)

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі:
- електричної енергії - теплової 

енергії

12%

15 Землі оборони

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних сил України

12%

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності внутрішніх військ МВС

12%

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної 

прикордонної служби України

12%

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки 

України

12%

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту

12%

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України

12%

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 
військових формувань

12%

15.08 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного фонду

12%

16 Землі запасу 12%

17 Землі резервного фонду 12%

18 Землі загального користування 12%

19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та 
збереження й використання земель 

природно-заповідного фонду

12%

Ставки орендної плати за землю на території Почаївської територіальної громади та 
порядок їх нарахування

1. Річний розмір орендної плати, встановлюється у відсотках (%) до нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є рішення сесії Почаївської
міської ради про передачу ділянки (її частини) в оренду (або протокол аукціону в разі
набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах) з обов’язковим
визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного
кодексу України) та категорії земель за функцією використання на момент прийняття
рішення.

3. Умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за угодою сторін у
договорі оренди між Почаївською міською радою та орендарем.

4.. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у встановленому законом
розмірі та порядку.

5. У разі систематичного (протягом трьох і більше місяців поспіль) невнесення орендної
плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в судовому
порядку.

6. В разі внесення змін до ставок орендної плати визначених у цьому додатку договір
оренди підлягає обов’язковому перегляду, про що зазначається в умовах договору оренди
землі.

7. В разі надання земельної ділянки для будівництва нових (або реконструкції існуючих)
об’єктів нерухомого майна, розмір орендної плати встановлюється на нормативний період
будівництва (реконструкції), але не більше ніж на 3 (три) роки. По закінченню будівництва
розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах, визначених цим додатком.
Будівництво вважається закінченим з моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

8. У разі здавання в оренду об’єктів нерухомості, розташованих на орендованій земельній
ділянці, орендна плата за землю нараховується відповідно до її фактичного
функціонального використання (в залежності від виду діяльності, який буде здійснювати
орендар приміщень).

9. В разі надання земельної ділянки в оренду за одним договором двом і більше орендарям,
орендарі несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне внесення орендної плати за
землю.

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року № 439

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

Розглянувши звернення КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської
ради № 19 від 29.03.2021 року, враховуючи акт про приймання-передачі
книжкової продукції у єдиний фонд «Публічної бібліотеки», Почаївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради
взяти на баланс книжкову продукцію у відповідності до:

- Акту приймання-передачі №1, №2, №3, №4 від 25 лютого 2021 року
(Додаток 1).

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

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

Нечай Т.Ю

Міський голова
І о 5

В.С. Бойко

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 21» травня 2021 року №440

Про внесення змін до рішення Почаївської
міської ради №295 від 31 березня 2021 року

Керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »,
Закону України «Про оренду землі», ст. 12,93, 123, 124 Земельного кодексу
України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Почаївської міської ради № 295 від 31.03.2021р. «
Про передачу в оренду земельних ділянок» та викласти п.1 в наступній редакції:
1.1. Передати ТОВ «Екофрутс» (код ЄДРПОУ 38440210) в оренду земельні
ділянки площею 0,2626 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1560 та
площею 1,4362 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1559, які
знаходяться за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Лосятин,
вул. Ясна12, терміном до 31 грудня 2021 року для ведення підсобного сільського
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.

В.С.Бойко

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 21 » травня 2021 року №441

Про внесення змін до структури
та штатного розпису
Почаївської міської ради

Керуючись статтями 26,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, та доповненнями,
та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміну до структури та загальної чисельності виконавчого органу
Почаївської міської ради, затвердженої рішенням сесії Почаївської міської ради
№ 15 від 03.12.2020 року на 2021 рік , а саме : назву посади «начальник відділу
державної реєстрації Почаївської міської ради» змінити на «начальник відділу
державної реєстрації - державний реєстратор Почаївської міської ради».
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради внести

зміни до штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2021
рік із змінами, згідно з додатком 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку,
інвестицій та міжцдро^цого співробітництва.

fi&
Міський! Ї^І0ва В.С. Бойко

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 
№441 від «21» травня 2021 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2021 рік

№
п|п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад

Апарат міської ради 11
1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

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

Відділ державної реєстрації 2
8 Начальник відділу - державний реєстратор 1
9 Державний реєстратор 1

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

Юридичний відділ 2
13 Начальник відділу 1
14 Спеціаліст І категорії 1

Відділ земельних відносин та містобудування 5
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії 4

Організаційно-інформаційний відділ 5
17 Начальник відділу 1
18 Спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
19 Спеціаліст І категорії з питань інформаційної політики 1
20 Спеціаліст І категорії 1
21 Спеціаліст І категорії з питань розвитку культури 1

Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку 2

22 Начальник відділу 1
23 Спеціаліст І-категорії 1

Відділ соціального захисту населення та праці 4
24 Начальник відділу 1
25 Спеціаліст І-категорії 1
26 Спеціаліст І-категорії 1



27 Спеціаліст І-категорії - інспектор праці та благоустрою 1
Служба у справах дітей 1

28 Спеціаліст 1-ї категорії 1
Службовці апарату міської ради 10
Сектор ВОБ 2

29 Завідувач сектору ВОБ 1
ЗО Інспектор сектору ВОБ 1
31 Секретар керівника 1
32 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
33 Діловод 5
34 Архіваріус 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого апарату міської 6
35 Водій 1
36 Прибиральник службових приміщень 3
37 Сторож 1
38 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 51
Відокремлені структурні підрозділи

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 7
39 Начальник відділу освіти 1
40 Спеціаліст І категорії 2
41 Спеціаліст І категорії 2
42 Діловод 1
43 Секретар керівника 1

Фінансовий відділ Почаївської міської ради 5
44 Начальник фінансового відділу 1
45 Головний спеціаліст 1
46 Провідний спеціаліст 1
47 Спеціаліст І категорії 2

Всього 63

Секретар міської ради С.М. Мамчур



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 21 травня 2021 року

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

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих
цільових програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми « Розвиток фізичної культури та спорту
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки», добавити до
розділу 6 пункт 11 - «Участь у чемпіонаті Кременецького району по
футболу» , передбачивши видатки на перевезення учасників у сумі 60 тис
.грн. та викласти відповідні зміни згідно додатку 1.

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

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



Додаток 1 
до рішення сесії 
Почаївської міської ради № 
від « » травня 2021 р.

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

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

« 103040» грн. замінити на цифру «163040»грн.;
2. У розділі 5:

2.1. У першому реченні першого абзацу цифру « 103040» грн. замінити на цифру 
«163040» грн.

2.2. Таблицю викласти в такій редакції:
Обсяг коштів, які пропонується 
залучити до виконання
Програми.

Період виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми.2021 рік. 2022 рік.

Обсяг ресурсів,усього:
місцевий бюджет 81520грн. 81520грн. 163040 грн.

З.У таблиці розділу 6. «Заходи Програми» :

3.1 Добавити пункт 11 -« Участь у змаганнях Кременецького району 
по футболу»,передбачивш фінансування на перевезення учасників у сумі 
15 тис.грн.

3.2. Таблицю розділу 6 викласти у наступній редакції:

№ Найменування
заходу

Виконавець Джерела 
фінансування

Термін 
виконання

Прогнозні 
обсяги 
фінансування 
грн.

Очікувані 
результати

1. Велопробіг
« Веломандрики »

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 7930 грн. Організація 
велопробігу та 
вручення призів

2. Волейбольний 
Кубок Почаєва
пам’яті
П. Д. Циганюка

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 4790 грн. Організація 
свята та
вручення призів 
та медалей

о3. Відкритий І етап 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької, 
військово- 
патріотичної гри 
«Сокіл»( Джура»)

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

27720 грн. Організація 
військово- 
патріотичної гри 
«Сокіл» 
(«Джура»), вруче 
ння медалей та 
кубків



4. Волейбольний
Кубок пам’яті
М. С. Котовського

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 2600 грн. Організація 
змагання та
вручення призів 
та медалей

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

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5640 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення призів 
та кубків

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

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5640 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення 
кубків,призів

7. Шаховий турнір 
пам’яті
М. Ю. Каразія

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

8000 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення 
кубків,призів

8. Футбольна 
династія

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5720 грн. Організація 
турніру та
вручення 
медалей,кубків 
та призів

9. Спортивне свято 
«Спортивна 
звитяга»

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

17000 грн. Організація 
фестивалю та
вручення призів

10 Футбольний 
Кубок 
Почаївської 
територіальної 
громади

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

18000 грн. Організація 
турніру та
вручення

Всього 103040 грн.

№ Найменування 
заходу

Виконавець Джерела 
фінансування

Термін 
виконання

Прогнозні 
обсяги 
фінансування 
грн.

Очікувані 
результати

1. Велопробіг
« Веломандрики »

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 7930 грн. Організація 
велопробігу та 
вручення призів

2. Волейбольний 
Кубок Почаєва
пам’яті
П. Д. Циганюка

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 4790 грн. Організація 
свята та
вручення призів 
та медалей

о3. Відкритий І етап 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької,

Відділ 
освіти, 
молоді та

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

27720 грн. Організація 
військово- 
патріотичної гри



 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

  
 

 
 

   

 

  
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

  
 

військово-
патріотичної гри
«Сокіл»( Джура»)

спорту
Почаївської
міської ради

«Сокіл»
(«Джура»),вруче
ння медалей та
кубків

4. Волейбольний
Кубок пам’яті
М. С. Котовського

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022 рік 2600 грн. Організація
змагання та
вручення призів
та медалей

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

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

5640 грн. Організація
чемпіонату з
шахів та
вручення призів
та кубків

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

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

5640 грн. Організація
чемпіонату з
шахів та
вручення
кубків,призів

7. Шаховий турнір
пам’яті
М. Ю. Каразія

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

8000 грн. Організація
чемпіонату з
шахів та
вручення
кубків,призів

8. Футбольна
династія

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

5720 грн. Організація
турніру та
вручення
медалей,кубків
та призів

9. Спортивне свято
«Спортивна
звитяга»

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

17000 грн. Організація
фестивалю та
вручення призів

10 Футбольний
Кубок
Почаївської
територіальної
громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022
рік.

18000 грн. Організація
турніру та
вручення

11 Участь у
чемпіонатиі
Кременецького
району по
футболу

Відділ
освіти ,
молоді та
спорту
Почаївської
міської ради

Місцевий
бюджет

2021 15000 Перевезення
учасників
турніру

Всього 163040 грн

Секретар міської ради С. М. Мамчур

 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

  
 

 
 

   

 

  
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

  
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 21 травня 2021 року

Про надання дозволу на укладання
договорів з водокористувачами на
компенсацію вартості електроенергії

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на підставі листа дирекції Старопочаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради, сесія Почаївської міської
ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл дирекції Старопочаївської загальноосвітньої школи I-
III ступенів Почаївської міської ради на укладання договорів з
водокористувачами для компенсації вартості електроенергії, затраченої на
наповнення водою водонапірної башти, що перебуває на балансі даного
закладу освіти .

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

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 21 травня 2021 року

Про звернення до Кременецької
районної ради щодо передачі
автобусів

Відповідно до ст. 26, пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши
рішення Кременецької районної ради від 24 грудня 2020року №11 «Про
передачу об’єктів з спільної власності територіальних громад Кременецького
району у комунальну власність Почаївської територіальної громади (закладів
освіти, культури) Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кременецької районної ради щодо передачі з спільної
власності територіальних громад Кременецького району в комунальну
власність Почаївської міської ради (Почаївської територіальної громади)
шкільних автобусів «Богдан»А22412 реєстраційний номер ВО 4927 ВН,
ЗАЗ 1-VAN А-07АІ-10 реєстраційний номер ВО 8956 АХ .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту та благоустрою.

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 21 травня 2021 року №445

Про затвердження порядку
надання платних соціальних
послуг в ЦНСП Почаївської
міської ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги»,
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 428 'Про
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»,
постановою КМУ від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження Порядку
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»,
наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року №
760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома», наказом
Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 року №1186 «Про
затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних
послуг», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок надання платних соціальних послуг
«ЦНСП Почаївської міської ради» (додаток 1).

2. ЦНСП Почаївської міської ради (Гичка Ю.С.) забезпечити
виконання даного рішення з моменту набрання ним чинності.

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

Міський
Чубик А.В.
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.

м

В.С. Бойко

Р А '

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Додаток 1 
до рішення 5-ї сесії міської ради 

№445 від 21 травня 2021 року

Порядок надання платних соціальних послуг 
«ЦНСП Почаївської міської ради»

Дане Положення про порядок надання платних соціальних послуг, які 
надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради» розроблено відповідно до «Положення про Центр 
надання соціальних послуг Почаївської міської ради» затвердженого 
рішенням сесії міської ради № 2603 від 27 серпня 2020 року (далі - Центр).

Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про 
соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 
послуги», Постанови КМУ від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження 
Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних 
послуг», Постанови КМУ від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію 
надання соціальних послуг», Постанови КМУ від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі 
питання діяльності центрів надання соціальних послуг», Господарського 
кодексу України та відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики 
України від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження державного стандарту 
догляду вдома» та Наказу Міністерства соціальної політики України від 
07.12.2015 р. №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
розрахунку вартості соціальних послуг».

Платні соціальні послуги надаються Центром з метою профілактики 
складних життєвих обставин та мінімізації їх негативних наслідків для 
осіб/сімей, які в них перебувають, соціальної адаптації та забезпечення 
індивідуальних потреб жителів Почаївської міської територіальної громади, 
які перебувають у складних життєвих обставинах.

Центр при наданні платних соціальних послуг не має на меті 
отримання прибутку.

Дане Положення визначає організаційно-правову форму надання 
Центром платних соціальних послуг.

1. Загальні положення

1.1. Центр (в межах своїх можливостей) надає платні соціальні 
послуги:

1.1.1. за повну оплату соціальних послуг (за рахунок отримувачів 
соціальних послуг або третіх осіб):

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід 
яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.
1.2.1. з установленням диференційної плати (в обсягах, визначених 

державним стандартом соціальних послуг):
отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний 

дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує 
чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.



1.2. Соціальні послуги з установленням диференційної плати за 
надання соціальних послуг понад обсяг, визначений державним стандартом 
соціальних послуг, надаються за повну плату.

1.3. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або декілька платних 
соціальних послуг.

1.4. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг 
визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за 
наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення 
середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які 
включаються до її складу.

1.5. Прожитковий мінімум для встановлення плати за надання 
соціальних послуг враховується у встановленому законодавством розмірі 
для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи 
за наданням соціальних послуг.

1.6. Плата за надання соціальних послуг установлюється з дати 
укладання договору і переглядається щороку.

1.7. Плата за надання соціальних послуг сплачується щомісяця.
1.8. Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується 

у розмірі, що не перевищує граничної величини.
Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом 

відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована 
плата за надання соціальних послуг становить 75% вартості таких послуг.

Гранична величина це різниця між середньомісячним сукупним 
доходом отримувача соціальних послуг та двома розмірами прожиткового 
мінімуму для відповідної категорії осіб.

1.9. Вартість соціальних послуг визначається на підставі тарифів, 
встановлених Центром, відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2020 року 
№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 
послуги» і затверджуються сесією Почаївської міської ради.

Тарифи на соціальні послуги обчислюється з урахуванням 
собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість 
та з урахуванням методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних 
послуг затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 07.12.2015 року №1186.

1.10. Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються Центром 
надання соціальних послуг і затверджуються сесією Почаївської міської 
ради один раз на рік.

У разі зміни протягом строку дії тарифів на соціальні послуги обсягу 
окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не 
залежать від надавача соціальних послуг, зокрема собівартості послуги, 
адміністративних витрат, податку на додану вартість, тарифи на соціальні 
послуги може переглядатися засновником Центру.

Перерахунок тарифів на соціальні послуги проводиться шляхом 
корегування (перегляду) лише тих складових тарифів, за якими відбулися 
цінові зміни.

1.11. Розмір плати за соціальні послуги визначає Центр надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради залежно від змісту та обсягу 
послуг, що надаються.



4. Організація роботи по наданню платних соціальних послуг

4.1. Після надходження відповідних документів до Центру, в 
залежності від виду соціальної послуги, завідувач (фахівець із соціальної 
роботи, соціальний працівник) відповідного структурного підрозділу 
зустрічається з замовником, ознайомлює його з переліком, тарифами, 
умовами та порядком надання платних соціальних послуг, визначає 
індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу 
рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, 
розробляє індивідуальний план, складає та підписує у замовника платних 
соціальних послуг договір про надання таких послуг. Для громадян, що вже 
знаходяться на обслуговуванні у Центрі, уточнює обсяг соціальних послуг, 
вносить зміни до індивідуального плану.

4.2. Після оформлення зазначених вище документів директором 
Центру підписується договір про соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) на платній основі та видається відповідний наказ про 
надання соціальних послуг на платній основі.

4.3. Найменування та обсяг платних соціальних послуг, наданих 
протягом місяця, підтверджується актами соціальних послуг .

Кожна надана послуга записується в акт працівником Центру в день 
її надання та підтверджується підписами отримувача платної соціальної 
послуги та працівника.

4.4. Акти про надання соціальних послуг подаються працівниками 
щомісячно, не пізніше останнього робочого дня відповідного місяця, до 
завідувала відповідного відділення. Завідувач відділення перевіряє 
правильність оформлення акту, погоджує та подає на затвердження 
директору Центру.

4.5. Бухгалтер на підставі актів надання соціальних послуг, 
затверджених директором Центру, проводить до 3 числа наступного за 
звітним місяцем обрахунок вартості фактично виконаних платних 
соціальних послуг за попередній місяць згідно з діючими тарифами, та 
виписує рахунок до оплати.

Рахунок надається замовнику платних соціальних послуг.
4.6. Оплата за виконанні платні послуги проводиться замовником 

послуг щомісячно протягом 5 днів після отримання рахунку.
Вид розрахунку безготівковий, реквізити для оплати зазначаються в 

договорі та рахунку.
4.7. У разі виникнення непорозумінь при наданні платних соціальних 

послуг з замовником платних соціальних послуг зустрічається завідувач 
відповідного відділення та вносить пропозиції по вирішенню спірних 
питань.

4.8. Дія договору про соціальне обслуговування (надання соціальних 
послуг) на платній основі припиняється у разі відмови від внесення плати за 
виконані соціальні послуги.

4.9. В разі смерті отримувача соціальної послуги оплата за виконані 
соціальні послуги здійснюється спадкоємцями, визначеними в 
законодавчому порядку.



2. Порядок надання Центром платних соціальних послуг.

2.1. Платні соціальні послуги надаються в залежності від доходу 
отримувача соціальних послуг, крім ( незалежно від доходу):

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну 
допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства 
за ознакою статі;

- дітям з інвалідністю;
- особам з інвалідністю І групи;
- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

особам з їх числа віком до 23 років;
- сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям;
- дитячим будинкам сімейного типу;
- сім’ям патронатних вихователів;
- дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинататьні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет І типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують 
трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

- інших категорій осіб - соціальні послуги з інформування, 
консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу 
жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено 
(кризово).

2.2. Платні соціальні послуги надаються особам з інвалідністю, 
особам похилого віку в разі:

- надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних 
послуг (Ьізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну 
виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою 
похилого віку в установленому законодавством порядку;

- надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних 
послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, 
допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

- укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку договору 
довічного утримання (догляду).

2.3. Надання послуг здійснюється соціальними робітниками 
відділення соціальної допомоги вдома Центру відповідно до їх посадових 
обов’язків.

3. Перелік платних соціальних послуг
3.1. Перелік платних соціальних послуг які надає Центр:

- догляд вдома;
3.2. Послуги повинні відповідати Державним стандартам надання 

соціальних послуг.



 

 

5. Оплата за надання платних соціальних послуг.

5.1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг,
використовуються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Кошти отримані від надання платних послуг спрямовуються на
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг.

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року №446

Про затвердження плану
оптимізації закладів культури
Почаївської територіальної
громади

З метою ефективного та раціонального використання бюджетних
коштів, керуючись Законом України «Про культуру» Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план оптимізації закладів культури Почаївської
територіальної громади, що додається.
2. Утворити та затвердити склад робочої групи з впровадження заходів з
оптимізації закладів культури Почаївської територіальної громади згідно
додатку 2.

Міськ

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Додаток 1 до рішення 
Почаївської міської ради 

№446 від 21 травня 2021 року

План
оптимізації закладів культури

на території Почаївської територіальної громади

Опис та загальні умови функціонування 
закладів культури на території Почаївської територіальної 

громади

1.1. На території Почаївської територіальної громади, окрім 
Почаївської музичної школи - заклад освіти у сфері культури та 
Почаївського історико-художнього музею, функціонують два заклади, що 
надають культурні послуги та містять у своєму складі представництва на 
території інших сільських рад, що приєдналися до Почаївської 
територіальної громади, це Почаївський міський будинок культури із 
філіями та КУ «Публічна бібліотека Почаївської міської ради» із філіями, 
окрім цього окремі послуги по обслуговуванню населення надають 
працівники шкільних бібліотек.

Нижче представлений штатний розпис Почаївського міського 
будинку культури та його філій:

№ 
п/п

Найменування структурного підрозділу (посади) Кількість 
шт. од.

Почаївський міський будинок культури

1 Директор 1,0

2 Художній керівник 1,0

3 Керівник народного колективу 3,0

4 Концертмейстер 1,0

5 Керівник гуртка 2,0

6 Костюмер 0,75

7 Робітник по обслуговуванню 0,75

8 Головний бухгалтер 1

9 Бухгалтер 0,5

10 Прибиральниця 2

11 Сторож 1,0



12 Оператор газ. котельні 1,5

Відокремленні структурні підрозділи-філії

13 Клуб с. Старий Почаїв - філія

14 Завідувач клубу

Клуб с. Лосятин - філія

15 Завідувач 0,75

16 І ерівник народного колективу 0,75

17 Прибиральниця 0,5

Клуб с. Борщівка - філія

18 Завідувач 0,25

Клуб с. Валігури - філія

19 Завідувач 0,5

Клуб с. Комарівка - філія

20 Завідувач 0,5

Клуб с. Лідихів - філія

21 Завідувач 1

22 Керівник гуртка 0,5

Ридомильський сільський будинок культури-філія

23 Директор 1,0

24 Художній керівник 0,5

25 Прибиральниця 0,5

Будківський сільський будинок культури-філія

26 Директор 1,0

27 Художній керівник 1,0

28 Прибиральниця 0,5

Клуб с. Старий Тараж-філія

29 Завідувач 1,0

Всього 26,75



КУ «Публічна бібліотека Почаївської міської ради» до свого складу включає

«Публічна бібліотека Почаївської міської ради Тернопільської 
області»
Почаївська міська бібліотека для дітей - філія 
Старопочаївська сільська бібліотека-філія; 
Лосятинська сільська бібліотека-філія; 
Ридомильська сільська бібліотека-філія; 
Будківська сільська бібліотека-філія; 
Валігурівська сільська бібліотека-філія; 
Комарівська сільська бібліотека-філія; 
Лідихівська сільська бібліотека-філія;

Кількість працівників шкільних бібліотек складає 5,5 ставок. 
Загальні витрати на утримання закладів культури на 2021 за виключення 
шкільних бібліотек, музичної школи та музею становить 5223,200 тис. грн. 
Характеристика закладів культури на території сіл Почаївської 
територіальної громади:

Клуб с. Лідихів. На території с. Лідихів проживає 2139 осіб.
Приміщення клубу майже повністю зруйноване, перекриття відсутнє. 

Кількість ставок працівників - 1,5 з яких заповнена 1 ставка, 0,5 вакантна. 
Організація культурних послуг проводиться на території місцевої 
загальноосвітньої школи. У школі наявна шкільна бібліотека у якій працює 
бібліотекар на повну ставку. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні 
колишнього ФАПу, який потребує ремонту, бібліотеку обслуговує один 
працівник на 0,5 ставки.

Будинок культури с. Будки. На території с. Будки проживає 1078 осіб. 
Приміщення будинку культури знаходиться в задовільному стані, наявне 
технічне обладнання та інструменти для надання культурних послуг. 
Кількість ставок працівників 2,5 в тому числі 0,5 ставки - прибиральник. 
Наявна шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує вчитель 
початкових класів на 0,5 ставки. Місцева бібліотека розміщується у 
приміщенні будинку культури, бібліотеку обслуговує один працівник на 0,5 
ставки.

Клуб с. Валігури. На території с. Валігури проживає 201 особа. Клуб 
розташований у приміщенні колишньої сільради, стан незадовільний, 
потребує капітального ремонту. Наявна місцева бібліотека, яку обслуговує 
один працівник на 0,5 ставки, розміщується у тому ж приміщенні.

Клуб с. Комарівка. На території с. Комарівка проживає 794 особи. 
Клуб має задовільний стан. Кількість ставок працівників - 0,5. Наявна 
шкільна бібліотека, яку обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Ридомильський сільський будинок культури. На території с. Ридомиль 
проживає 1675 осіб. Будинок культури знаходиться у задовільному стані. 
Кількість ставок працівників 2,0 з яких 0,5 ставка прибиральника. Наявна 
шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує зав. бібліотекою на 0.5



ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні клубу, яку 
обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Старий Почаїв. На території с. Старий Почаїв проживає 1499 
осіб. Клуб в задовільному стані. Кількість ставок працівників - 1. Наявна 
шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує зав.бібліотекою на 0,5 
ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні клубу, яку 
обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Лосятин. На території с. Лосятин проживає 1370 осіб. Клуб в 
задовільному стані. Кількість працівників - 3 з яких 0,5 ставки- 
прибиральниця. Наявна шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує 
вчитель історії на 0,5 ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні 
колишньої сільської ради, яку обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Борщівка. На території с. Борщівка проживає 200 осіб. Клуб в 
незадовільному стані. Кількість ставок працівників - 0,25. Географічно с. 
Борщівка розташоване біля с. Лосятин.

II основні проблеми та шлях їх вирішення

Основна проблема у діяльності культурних закладів - це перевитрати 
з місцевого бюджету на ЄСВ працівників, які працюють на неповній ставці, 
а також відсутність належної матеріально-технічної бази.

Закладу 
культури

сільська 
(міська) 
бібліотека

шкільна 
бібілотека Всього

відношення кількості 
працівників на кількість 
населення

с. Лідихів 1,5 0,5 1 3 0,001402525:
с. Будки 2,5 0,5 0,5 3,5 0,003246753
с. Валігури 0,5 0,5 1 0,004975124
с. Комарівка 0,5 0,5 0,5 1,5 0,001889169^
с. Старий Почаїв 1 0,5 0,5 0,001667779
с. Старий Тараж 1 0,5 1 2,5 0,00177305
с.Ридомиль 2 0,5 0,5 3 0,001791045
с. Борщівка 0,25 0,25 0,00125
м. Почаїв 15,5 8,5 2 26 0,003291139
Всього 43,25 0,002400111

Оптимізація закладів культури передбачає три етапи. На першому 
етапі необхідно провести скорочення працівників клубних закладів, що 
фактично не задіяні у наданні культурних послуг, та де витрати на культурні 
послуги перевищують середні по громаді.

На другому етапі необхідно здійснити аналіз діяльності бібліотек 
населених пунктів, вивчити можливість створення мережі публічно- 
шкільних бібліотек та організацію обслуговування населення та закладів 
освіти.

На третьому етапі буде сформована загальна система надання 
культурних послуг з утворенням закладів надання комплексних культурних 
послуг- центрів культури та розроблена концепція єдиної політики розвитку 
галузі культури у громаді.



Назва заходів Назва 
клубних 
закладів

Посади
закладу

Став 
ка

Заходи з
оптимізації

Термін 
викона 
ння

Оптимізація 
штатного 
розпису філій
Почаївського 
міського будинку 
культури

І етап

Клуб с.
Борщівка

Завідувач 0,25 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Лосятин

Прибиральни
ЦЯ

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Валігури

Завідувач 0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Комарівка

Завідувач 0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Лідихів

Керівник 
гуртка

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Будківськи 
й сільський 
будинок 
культури

Прибиральни
ЦЯ

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Ридомильсь 
кий 
сільський 
будинок 
культури

Прибиральни
ЦЯ

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

II етап
Створення 
публічно- 
шкільних 
бібліотек

Заходи Виконавці Терміни 
виконання

Аналіз стану 
наповнення 

бібліотечним фондом 
сільських бібліотек

Керівники сільських 
та шкільних 

бібліотек

До 01.09.2021
Р-

Аналіз стану 
наповнення 

бібліотечних фондів 
Шкільних бібліотек

Керівники шкільних 
бібліотек, керівники 
начальних закладів

До 01.09.2021
Р-

Дослідження стану 
будівель бібліотек

Робоча група До 01.08.2021
Р-

Дослідження ставок та 
посад бібліотекарів

Робоча група До 01.08.2021
Р-



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ill етап
Утворення

центрів
культури та

дозвілля

Заходи Виконавці Термін виконання

Дослідження
та

формування
потреб

населення у
культурних

послуг

Робоча група До 01.11.2021

Створення
центрів

культури та
дозвілля із

врахуванням
фінансових

та
матеріальних

ресурсів

Робоча група До 25.12.2021

Матеріально-
ресурсне

забезпечення
діяльності

Центрів
культури та

дозвілля

Робоча група Протягом 2022-2023 років

Секретар міської ради C.M. Мамчур

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Додаток 2
до рішення міської ради

№№446 від 21 травня 2021 року

Склад робочої групи

з впровадження заходів з оптимізації закладів культури
Почаївської територіальної громади

Чубик Андрій Віталійович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи;

Коношевська Марія Володимирівна - начальник відділу управління
проектами та програмами соціально-економічного розвитку, член робочої
групи

Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст 1 - категорії юридичного
відділу Почаївської міської ради, член робочої групи;

Собчук Петро Петрович - директор Почаївського міського будинку
культури, член робочої групи;

Мельник Раїса Сергіївна - директор КУ «Публічна бібліотека»
Почаївської міської ради», член робочої групи;

Старости відповідних сіл - члени робочої групи;

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 до рішення
Почаївської міської ради 

№446 від 21 травня 2021 року

План
оптимізації закладів культури 

на території Почаївської територіальної громади

Опис та загальні умови функціонування 
закладів культури на території Почаївської територіальної 

громади

1.1. На території Почаївської територіальної громади, окрім 
Почаївської музичної школи - заклад освіти у сфері культури та 
Почаївського історико-художнього музею, функціонують два заклади, що 
надають культурні послуги та містять у своєму складі представництва на 
території інших сільських рад, що приєдналися до Почаївської 
територіальної громади, це Почаївський міський будинок культури із 
філіями та КУ «Публічна бібліотека Почаївської міської ради» із філіями, 
окрім цього окремі послуги по обслуговуванню населення надають 
працівники шкільних бібліотек.

Нижче представлений штатний розпис Почаївського міського 
будинку культури та його філій:

№ 
п/п

Найменування структурного підрозділу (посади) Кількість 
шт. од.

Почаївський міський будинок культури

1 Директор 1,0

2 Художній керівник 1,0

3 Керівник народного колективу 3,0

4 Концертмейстер 1,0

5 Керівник гуртка 2,0

6 Костюмер 0,75

7 Робітник по обслуговуванню 0,75

8 Головний бухгалтер 1
_ _ -1

9 Бухгалтер 0,5

10 Прибиральниця 2

11 Сторож 1,0



12 Оператор газ. котельні 1,5

Відокремленні структурні підрозділи-філії

13 Клуб с. Старий Почаїв - філія

14 Завідувач клубу

Клуб с. Лосятин - філія

15 Завідувач 0,75

16 Керівник народного колективу 0,75

17 Прибиральниця 0,5

Клуб с. Борщівка - філія

18 Завідувач 0,25

Клуб с. Валігури - філія

19 Завідувач 0,5

Клуб с. Комарівка - філія

20 Завідувач 0,5

Клуб с. Лідихів - філія

21 Завідувач 1

22 Керівник гуртка 0,5

Ридомильський сільський будинок культури-філія

23 Директор 1,0

24 Художній керівник 0,5

25 Прибиральниця 0,5

Будківський сільський будинок культури-філія

26 Директор 1,0

27 Художній керівник 1,0

28 Прибиральниця 0,5

Клуб с. Старий Тараж-філія

29 Завідувач 1,0

Всього 26,75



КУ «Публічна бібліотека Почаївської міської ради» до свого складу включає

«Публічна бібліотека Почаївської міської ради Тернопільської 
області»
Почаївська міська бібліотека для дітей - філія 
Старопочаївська сільська бібліотека-філія; 
Лосятинська сільська бібліотека-філія; 
Ридомильська сільська бібліотека-філія; 
Будківська сільська бібліотека-філія; 
Валігурівська сільська бібліотека-філія; 
Комарівська сільська бібліотека-філія; 
Лідихівська сільська бібліотека-філія;

Кількість працівників шкільних бібліотек складає 5,5 ставок. 
Загальні витрати на утримання закладів культури на 2021 за виключення 
шкільних бібліотек, музичної школи та музею становить 5223,200 тис. грн. 
Характеристика закладів культури на території сіл Почаївської 
територіальної громади:

Клуб с. Лідихів. На території с. Лідихів проживає 2139 осіб.
Приміщення клубу майже повністю зруйноване, перекриття відсутнє. 

Кількість ставок працівників - 1,5 з яких заповнена 1 ставка, 0,5 вакантна. 
Організація культурних послуг проводиться на території місцевої 
загальноосвітньої школи. У школі наявна шкільна бібліотека у якій працює 
бібліотекар на повну ставку. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні 
колишнього ФАПу, який потребує ремонту, бібліотеку обслуговує один 
працівник на 0,5 ставки.

Будинок культури с. Будки. На території с. Будки проживає 1078 осіб. 
Приміщення будинку культури знаходиться в задовільному стані, наявне 
технічне обладнання та інструменти для надання культурних послуг. 
Кількість ставок працівників 2,5 в тому числі 0,5 ставки - прибиральник. 
Наявна шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує вчитель 
початкових класів на 0,5 ставки. Місцева бібліотека розміщується у 
приміщенні будинку культури, бібліотеку обслуговує один працівник на 0,5 
ставки.

Клуб с. Валігури. На території с. Валігури проживає 201 особа. Клуб 
розташований у приміщенні колишньої сільради, стан незадовільний, 
потребує капітального ремонту. Наявна місцева бібліотека, яку обслуговує 
один працівник на 0,5 ставки, розміщується у тому ж приміщенні.

Клуб с. Комарівка. На території с. Комарівка проживає 794 особи. 
Клуб має задовільний стан. Кількість ставок працівників - 0,5. Наявна 
шкільна бібліотека, яку обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Ридомильський сільський будинок культури. На території с. Ридомиль 
проживає 1675 осіб. Будинок культури знаходиться у задовільному стані. 
Кількість ставок працівників 2,0 з яких 0,5 ставка прибиральника. Наявна 
шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує зав. бібліотекою на 0.5



ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні клубу, яку 
обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Старий Почаїв. На території с. Старий Почаїв проживає 1499 
осіб. Клуб в задовільному стані. Кількість ставок працівників - 1. Наявна 
шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує зав.бібліотекою на 0,5 
ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні клубу, яку 
обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Лосятин. На території с. Лосятин проживає 1370 осіб. Клуб в 
задовільному стані. Кількість працівників - 3 з яких 0,5 ставки- 
прибиральниця. Наявна шкільна бібліотека у місцевій школі, яку обслуговує 
вчитель історії на 0,5 ставки. Місцева бібліотека розміщується у приміщенні 
колишньої сільської ради, яку обслуговує один працівник на 0,5 ставки.

Клуб с. Борщівка. На території с. Борщівка проживає 200 осіб. Клуб в 
незадовільному стані. Кількість ставок працівників - 0,25. Географічно с. 
Борщівка розташоване біля с. Лосятин.

II основні проблеми та шлях їх вирішення

Основна проблема у діяльності культурних закладів - це перевитрати 
з місцевого бюджету на ЄСВ працівників, які працюють на неповній ставці, 
а також ЕІдсутність належної матеріально-технічної бази.

Закладу 
культури

сільська 
(міська) 
бібліотека

шкільна 
бібіл отека Всього

відношення кількості 
працівників на кількість 
населення

с. Лідихів 1,5 0,5 1 3 0,001402525
с. Будки 2,5 0,5 0,5 3,5 0,003246753
с. Валігури 0,5 0,5 1 0,004975124
с. Комарі вка 0,5 0,5 0,5 1,5 0,001889169
с. Старий Почаїв 1 0,5 0,5 2,5 0,001667779
с. Старий Тарам 1 0,5 1 2,5 0,00177305
с.Ридомиль 2 0,5 0,5 3 0,001791045
с. Борщівка 0,25 0,25 0,00125
м. Почаїв 15,5 8,5 2 26 0,003291139
Всього 43,25 0,002400111

Оптимізація закладів культури передбачає три етапи. На першому 
етапі необхідно провести скорочення працівників клубних закладів, що 
фактичне не задіяні у наданні культурних послуг, та де витрати на культурні 
послуги перевищують середні по громаді.

На другому етапі необхідно здійснити аналіз діяльності бібліотек 
населених пунктів, вивчити можливість створення мережі публічно- 
шкільних бібліотек та організацію обслуговування населення та закладів 
освіти.

На третьому етапі буде сформована загальна система надання 
культурних послуг з утворенням закладів надання комплексних культурних 
послуг- центрів культури та розроблена концепція єдиної політики розвитку 
галузі культури у громаді.



Назва заходів Назва 
клубних 
закладів

Посади
закладу

Став 
ка

Заходи з
оптимізації

Термін 
викона 
ння

Оптимізація 
штатного 
розпису філій
Почаївського 
міського будинку 
культури

І етап

Клуб с.
Борщівка

Завідувач 0,25 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Лосятин

Прибиральни
ЦЯ

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Валігури

Завідувач 0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Комарівка

Завідувач 0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Клуб с.
Лідихів

Керівник 
гуртка

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Будківськи 
й сільський 
будинок 
культури

Прибиральни
ЦЯ

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

Ридомильсь 
кий 
сільський 
будинок 
культури

Прибиральни 
ця

0,5 скорочення До
01.08.20
21 р.

II етап
Створення 
публічно- 
шкільних 
бібліотек

Заходи Виконавці Терміни 
виконання

Аналіз стану 
наповнення 

бібліотечним фондом 
сільських бібліотек

Керівники сільських 
та шкільних 

бібліотек

До 01.09.2021
Р-

Аналіз стану 
наповнення 

бібліотечних фондів 
Шкільних бібліотек

Керівники шкільних 
бібліотек, керівники 
начальних закладів

До 01.09.2021
Р-

Дослідження стану 
будівель бібліотек

Робоча група До 01.08.2021
Р-

Дослідження ставок та 
посад бібліотекарів

Робоча група До 01.08.2021
Р-



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ill етап
Утворення

центрів
культури та

дозвілля

Заходи Виконавці Термін виконання

Дослідження
та

формування
потреб

населення у
культурних

послуг

Робоча група До 01.11.2021

Створення
центрів

культури та
дозвілля із

врахуванням
фінансових

та
матеріальних

ресурсів

Робоча група До 25.12.2021

Матеріально-
ресурсне

забезпечення
діяльності

Центрів
культури та

дозвілля

Робоча група Протягом 2022-2023 років

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Додаток 2
до рішення міської ради

№№446 від 21 травня 2021 року

Склад робочої групи

з впровадження заходів з оптимізації закладів культури
Почаївської територіальної громади

Чубик Андрій Віталійович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи;

Коношевська Марія Володимирівна - начальник відділу управління
проектами та програмами соціально-економічного розвитку, член робочої
групи

Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст 1 - категорії юридичного
відділу Почаївської міської ради, член робочої групи;

Собчук Петро Петрович - директор Почаївського міського будинку
культури, член робочої групи;

Метьник Раїса Сергіївна - директор КУ «Публічна бібліотека»
Почаївської міської ради», член робочої групи;

Старости відповідних сіл - члени робочої групи;

Секретар міської ради М. Мамчур

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21 » травня 2021 року №447

Про переду художньої
літератури з балансу шкільної
бібліотеки 03 Почаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на баланс
КУ «Публічна бібліотека
Почаївської міської ради»

З метою створення єдиного середовища та поєднання бібліотечного
фонду, забезпечення надання бібліотечних послуг населенню Почаївської
міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про
бібліотеки та бібліотечну справу, «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на передачу художньої літератури з балансу шкільної
бібліотеки 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради на
баланс КУ «Публічна бібліотека Почаївської міської ради».
2. Працівникам шкільної бібліотеки 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Почаївської міської ради, здійснити інвентаризацію відповідних
бібліотечних фондів та підготувати акти приймання-передачі для
здійснення передачі художньої літератури.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з гуманітарних питань.

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «21» травня 2021 року

Про дозвіл на взяття на
облік товарів

№448

Розглянувши лист ЦНСП Почаївської міської ради №141 від 19.05.2021
року, акт приймання-передачі від 06 травня 2021 року, відповідно до заходів
проекту «Надання соціальних послуг в громаді», що фінансується за рахунок
гранту №TF0A8367, наданого Уряду України Японським фондом соціального
розвитку (JSDF) через міжнародний банк реконструкції та розвитку, керуючись
Законом Країни «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Почаївської міської
ради поставити на облік товари (меблі офісні) в кількості 45 штук згідно акту
приймання-передачі від 06 травня 2021 року, загальною вартістю 170900 сто
сімдесят тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) грн.

2. Провідному бухгалтеру ЦНСП Почаївської міської ради здійснити
відповідні заходи щодо постановки обладнання на облік.

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року №449

Про затвердження Положення про
преміювання, встановлення надбавок
та надання матеріальних допомог
працівникам апарату Почаївської міської
ради та її виконавчих органів
(самостійних структурних підрозділів)

З метою забезпечення єдиного підходу до стимулювання праці працівників
апарату Почаївської міської ради та її виконавчих органів (самостійних структурних
підрозділів), їх особистого вкладу в кінцевий результат роботи органу місцевого
самоврядування, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» (із змінами), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 23.03.2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Колективного
договору укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Почаївської міської
ради, схваленого загальними зборами трудового колективу міської ради 06.06.2016
року, керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання

матеріальних допомог працівникам апарату Почаївської міської ради та її виконавчих
органів (самостійних структурних підрозділів) (додається).

2. Вважати таким, іцо втратило чинність «Положення про преміювання
працівників Почаївської міської ради за основні результати роботи» затверджене
рішенням сесії Почаївської міської ради №2240 від 09.07.2015 року.

Василь БОЙКО
к;,II5 о ( \\\Міський голова

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету, гїЛану шя соціально-економічного розвитку, інвестицій
та міжнародного бііівробітнйці^.

// О ■'о''

[І < й І
МІСЬКИЙ ГОЛО

Vv

Богдан Касаткш
Галина Бондар

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Додаток 

до рішення пятої сесії  

Почаївської міської ради 

восьмого скликання 

№ 449 від 21 травня 2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальних допомог 

працівникам апарату Почаївської міської ради та її виконавчих органів 

(самостійних структурних підрозділів) 

            Дане Положення розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», КЗпП України, Закону України «Про оплату праці». 

             Преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальних допомог 

керівним працівникам, посадовим особам та службовцям апарату Почаївської 

міської ради та  її виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та  інших  органів» (із 

змінами).    

              Преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги 

робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату Почаївської міської ради та її 

виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) здійснюється відповідно 

до наказу  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 23.03.2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів». 

             Положення вводиться з метою підвищення стимулюючого впливу на 

виконання поставлених завдань, підвищення відповідальності працівників за 

виконання своїх функціональних обов'язків, підвищення рівня оплати їх праці і 

ефективності роботи в цілому. 

             Положення визначає джерела, умови і порядок оплати праці міського 

голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету міської ради, старостів, начальників відділів, 

спеціалістів, службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням апарату міської 

ради та її виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів). 

             Дія цього Положення поширюється на усіх працівників апарату Почаївської 

міської ради та її виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) . 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Порядок визначення фонду преміювання. 

          На  створення  річного  фонду  преміювання  спрямовуються  кошти у 

розмірах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року 

№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчого влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі 

змінами). 

Фонд преміювання утворюється в межах коштів, передбачених у кошторисі 

видатків на утримання відповідних бюджетних установ, затверджених в 



установленому порядку, за рахунок бюджету Почаївської міської територіальної 

громади. 

1.2. Преміювання працівників  здійснюється при 100% виконанні доходної 

частини міського бюджету і проводиться у разі відсутності заборгованості за 

обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці бюджетних 

установ. 

1.3. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць можуть 

бути спрямовані кошти в розмірі місячного фонду заробітної плати за посадовими 

окладами (при забезпеченості кошторисними призначеннями), а також за рахунок 

економії фонду оплати праці.  

1.4. Преміювання, установлення надбавок, надання матеріальних допомог 

міському голові здійснюється згідно з вимогами абз.2 п.6 Постанови КМУ від 

09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (зі змінами) за рішенням сесії Почаївської міської ради. 

2. Порядок, умови та види преміювання. 

           2.1. Працівникам можуть встановлюватись такі види премії: 

- місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в 

загальний результат роботи державного органу; 

    премія до державних (ст. 73 КЗпПУ) і професійних свят («День 

місцевого самоврядування», «День бухгалтера та аудитора» та інші) та ювілейних 

дат (п.2.постанови КМУ №268); 

 -  премія робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату міської ради та  її 

виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) залежно від їхнього 

вкладу в кінцеві результати роботи (п.2.3.  наказу Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України №609).  

           2.2. Премії можуть бути встановлені у таких розмірах: 

  у відсотках до посадового окладу; 

  у фіксованій грошовій сумі. 

           2.3. Конкретний розмір премії працівників не може бути обмеженим 

граничними розмірами, але визначається в межах встановленого фонду оплати праці 

відповідної бюджетної установи. 

           2.4. Вид преміювання, передбачений п.2.1. цього Положення: 

           - для міського голови установлюється за рішенням сесії міської ради; 

           - для працівників апарату Почаївської міської ради та керівників виконавчих 

органів (самостійних структурних підрозділів) установлюється  міським головою;  

           - для працівників самостійних структурних підрозділів – керівниками відділів. 

          2.5. Працівникам прийнятим на роботу, у місяці приймання на роботу (вступу 

на службу) премія не нараховується. 

           Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном 

здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що 

витримав випробування. 

           Преміювання працівників проводиться щомісячно за фактично 

відпрацьований час. 

           Працівникам які звільняються, у місяці звільнення премія не нараховується, 

крім працівників, які перейшли на іншу роботу в порядку переведення. 

           2.6.  Розмір премії працівників залежить від особистого внеску в загальні 



результати роботи з урахуванням таких критеріїв: 

  - ініціативність у роботі; 

      - належне, якісне і своєчасне виконання завдань, визначених для відповідних 

категорій працівників у посадових інструкціях або положеннями про самостійний 

структурний підрозділ, а також дорученнями керівництва міської ради та 

безпосереднього керівника; 

     - терміновість виконання завдань; 

     - виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних 

реформ, роботі комісій, робочих груп тощо); 

     - дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

           2.7. У місяці в якому працівник перебуває у відпустці (основній, додатковій, 

та інших, передбачених законодавством), за період тимчасової непрацездатності та в 

інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводять із розрахунку 

середньої заробітної плати,  місячна або квартальна премія нараховується за 

фактично відпрацьований час. 

           2.8. Премія не підлягає виплаті або її розмір може бути зменшений у разі: 

- невиконання, або неналежного виконання працівником своїх посадових 

обов’язків, погіршення якості роботи; 

-  невиконання  в  строк   розпоряджень   та   доручень   керівництва; 

- систематичного порушення   працівником   правил   внутрішнього  

трудового розпорядку і трудової  дисципліни. 

            Під час дії дисциплінарного стягнення заохочувальні  заходи до працівника  

не  застосовуються. 

       Працівник може бути позбавлений премії або її розмір може бути зменшено 

тільки за той місяць, в якому ним не були виконані критерії і показники 

преміювання або були допущені випадки порушення трудової дисципліни. 

       2.9.  Місячна премія працівникам виплачується не пізніше від терміну 

виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - 

не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який 

проводиться преміювання. 

            2.10. Преміювання міського голови здійснюється у порядку та розмірах, у 

межах затверджених видатків на оплату праці, за рішення сесії Почаївської міської 

ради.  

            2.11. Вид та розмір премії керівних працівників, посадових осіб та 

службовців апарату міської ради здійснюється, у межах фонду преміювання та за 

рахунок економії фонду оплати праці, за розпорядженням міського голови. 

            Вид та розмір премії робітників, зайнятих обслуговуванням апарату міської 

ради здійснюється, в межах затверджених видатків на оплату праці, за 

розпорядженням міського голови. 

            Оцінювання показників роботи з метою нарахування премії проводить 

міський голова. 

            Відділ фінансового обліку та звітності міської ради щомісяця або щокварталу 

розраховує фонд преміювання апарату міської ради та доводить зазначену 

інформацію до відома міського голови. 

            Проект розпорядження про преміювання готує заступник міського голови 

згідно функціональних обов’язків та подає на підпис міському голові. 

            2.12. Вид та розмір премії керівників виконавчих органів (самостійних 



структурних підрозділів) здійснюється, у межах фонду преміювання та за рахунок 

економії фонду оплати праці відповідної бюджетної установи, за розпорядженням 

міського голови. 

 Оцінювання показників роботи з метою нарахування премії проводить 

міський голова. 

Бухгалтерська служба відповідного виконавчого органу (самостійного 

структурного підрозділу) щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання 

залежно від штатної чисельності підрозділу та доводить зазначену інформацію до 

відома їхніх керівників. 

 Проект розпорядження про преміювання готує заступник міського голови 

згідно функціональних обов’язків та подає на підпис міському голові. 

Нарахування та виплату премії для керівників виконавчих органів 

(самостійних структурних підрозділів) здійснюють  бухгалтерії відповідних 

бюджетних установ. 

2.13. Керівники виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) у 

межах своїх повноважень, у межах фонду преміювання та економії фонду оплати 

праці відповідних  бюджетних установ, видають накази про преміювання 

працівників підпорядкованих підрозділів.  

Нарахування та виплату премії здійснюють  бухгалтерії відповідних 

бюджетних установ. 

 

                                   3. Порядок та умови установлення надбавок 

3.1. Працівникам, у межах затвердженого фонду оплати праці, можуть 

установлюватися такі види надбавок: 

            - посадовим особам органу місцевого самоврядування - надбавка за високі 

досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу 

років (п.2 постанови КМУ №268); 

            - службовцям - надбавка за високі досягнення в праці або за виконання 

особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за вислугу років (п.2 постанови КМУ №268); 

            - робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату міської ради - надбавка за 

складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки  

(місячного окладу)  (п.2.1 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України №609). 

           3.2. Працівникам прийнятим на роботу, у місяці приймання на роботу (вступу 

на службу) надбавка  не нараховується. 

 3.3. Надбавки установлюються з метою зацікавленості працівників у 

покращенні стилю роботи, підвищення професійного рівня, досягнення високої 

якості праці, а також з метою стабільності кадрів. 

 Головні критерії оцінки роботи працівників: 

- сумлінне виконання своїх службових обов’язків; 

     - ініціативності; 

     - підвищення кваліфікації та удосконалення стилю роботи; 

     - відсутності порушень трудової дисципліни. 

           3.4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, 

порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або розмір її зменшується у 

порядку, визначеному для їх встановлення. 



     3.5. Надбавка виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за 

місяць, у якому нарахована. 

           3.6. Установлення надбавки міському голові здійснюється у порядку та 

розмірах, у межах затверджених видатків на оплату праці, за рішення сесії 

Почаївської міської ради.  

           3.7. Надбавка керівним працівникам, посадовим особам та службовцям 

апарату міської ради здійснюється, у межах фонду оплати праці, за розпорядженням 

міського голови. 

            Надбавка робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату міської ради 

здійснюється, в межах затверджених видатків на оплату праці, за розпорядженням 

міського голови. 

            Надбавка керівникам виконавчих органів (самостійних структурних 

підрозділів) здійснюється, у межах фонду оплати праці відповідної бюджетної 

установи, за розпорядженням міського голови. 

 Оцінювання показників роботи з метою установлення надбавки проводить 

міський голова. 

3.8. Керівники виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) у 

межах своїх повноважень, в межах фонду оплати праці відповідних  бюджетних 

установ, видають накази про установлення надбавки працівникам підпорядкованих 

підрозділів.  

 

4. Порядок і умови надання матеріальної допомоги       

           4.1. Матеріальна допомога керівним працівникам, посадовим особам та 

службовцям апарату міської ради та її виконавчих органів (самостійних структурних 

підрозділів) надається і виплачується відповідно до постанови КМУ №268:  

 матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної 

плати при наданні, згідно графіку, щорічної відпустки; 

 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати за заявою працівника, при наявності 

кошторисних призначень в межах фонду оплати праці. 

          4.2. Матеріальна допомога робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату 

міської ради та її виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) 

надається і виплачується відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України №609:  

 матеріальна допомога на оздоровлення, крім матеріальної допомоги на 

поховання, у розмірі середньомісячного заробітку при наданні, згідно графіку, 

щорічної відпустки. 

4.3. Матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам після 

закінчення шести місяців безперервної роботи . 

4.4. Матеріальна допомога міському голові надається, у межах затверджених 

видатків на оплату праці, за рішення сесії Почаївської міської ради.  

           4.5. Матеріальна допомога керівним працівникам, посадовим особам та 

службовцям апарату міської ради здійснюється, у межах фонду оплати праці, за 

розпорядженням міського голови. 

            Матеріальна допомога робітникам, зайнятих обслуговуванням апарату 

міської ради здійснюється, в межах затверджених видатків на оплату праці, за 

розпорядженням міського голови. 

            Матеріальна допомога керівникам виконавчих органів (самостійних 



структурних підрозділів) здійснюється, у межах фонду оплати праці відповідної 

бюджетної установи, за розпорядженням міського голови. 

4.6. Керівники виконавчих органів (самостійних структурних підрозділів) у 

межах своїх повноважень, в межах фонду оплати праці відповідних  бюджетних 

установ, видають накази про надання матеріальних допомог працівникам 

підпорядкованих підрозділів.  

 

5. Прикінцеві положення.  

5.1. В разі зміни нормативно правових актів, зазначених в преамбулі цього 

Положення, до Положення вносяться зміни відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5.2. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про преміювання 

працівників Почаївської міської ради за основні результати роботи» затверджене 

рішенням сесії міської ради №2240 від 09.07.2015 року. 

5.3. Це Положення набирає чинності з дня його прийняття і застосовується з 1 

січня 2021 року. 

 

 

 

 

 

Секретар Почаївської міської ради                                    Сергій МАМЧУР 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року №450

Про затвердження Положення
про преміювання керівників
комунальних установ
Почаївської міської ради

З мстою посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення
керівників комунальних установ, засновником яких є Почаївська міська рада, до
виконання своїх посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення
поставлених завдань, відповідно до Закону України «Про оплату праці», Постанови
Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та
відповідних профільних підзаконних нормативно-правових актів, наказів тощо,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання керівників комунальних установ

1 Іочаївської міської ради (додається).
2. Керівникам комунальних установ забезпечити роботу щодо приведення

відповідних документів та Положень про преміювання очолюваних комунальних
установ у відповідність до цього рішення та забезпечення його виконання.

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

Місь Василь БОЙКО

Богдан Касагкін
Галина Бондар \\
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Додаток
до рішення п’ятої сесії 
Почаївської міської ради 
восьмого скликання 
№ 450 від 21 травня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання керівників комунальних установ Почаївської міської ради

1. Загальні положення.
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», КЗпП України, Закону України «Про оплату 
праці», Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 року № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери».

1.2. Це Положення розроблене з метою посилення відповідального та 
професійного ставлення керівників комунальних установ Почаївської міської ради до 
виконання своїх посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення 
поставлених завдань, підвищення ефективності та якості індивідуальної праці та 
оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, забезпечення належного 
рівня трудової та виконавської дисципліни, встановлення єдиних критеріїв 
оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних установ (далі 
керівників комунальних установ).

1.3. Під комунальними установами в цьому Положенні розуміються бюджетні 
неприбуткові комунальні установи, організації та заклади, створені Почаївською 
міською радою в установленому порядку, які повністю або частково утримуються за 
рахунок місцевого бюджету.

1.4. Преміювання керівників комунальних установ здійснюється відповідно до 
їх особистого вкладу в загальний результат за підсумками роботи у звітному періоді 
з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

1.5. Преміювання керівників комунальних установ здійснюється у межах 
коштів, передбачених на преміювання в кошторисі видатків та економії фонду оплати 
праці відповідних установ, з врахуванням вимог Положення про преміювання 
відповідної установи.

2. Показники преміювання та розмір премії.
2.1.1 Іреміюванпя керівників здійснюється на підставі бухгалтерських даних та 

за результатами фінансово-господарської діяльності комунальних установ за звітний 
період.

2.2. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у звітному періоді 
за рахунок фонду оплати праці комунальної установи.

2.3. За час відпусток, тимчасової непрацездатності премія не виплачується.
2.4. Основою для розрахунку розміру премії керівників є показники роботи 

комунальної установи за звітний період.
2.5. Премія керівнику комунальної установи надасться за умови відсутності 

порушень норм чинного законодавства та цього Положення, за:



- виконання основних показників роботи комунальної установи та особистий 
вклад у загальні результати роботи;

- розробку, реалізацію та впровадження програм, проектів, грантів та 
інноваційних ідей;

- якісне і вчасне виконання рішень сесій міської ради, розпоряджень міського 
голови, планів роботи установи, доручень та завдань керівництва міської ради, 
виданих в межах делегованих повноважень;

- проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових обов’язків, 
відданість своїй справі;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваної 
установи, підвищення професійної кваліфікації;

- своєчасну і якісну підготовку контрольних документів, комплекту 
документації та проектів питань, які виносяться на розгляд сесії міської ради або 
засідання виконавчого комітету міської ради.

2.6. Керівники комунальних установ позбавляються преміювання за :
- за наявності заборгованості підпорядкованих установ, організацій закладів з 

виплати заробітної плати у відповідному звітному періоді;
- збільшення розміру заборгованості з виплати заробітної плати у поточному 

квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним 
звітним періодом;

- при погіршенні якості роботи, невиконання умов контракту;
- неналежне або невчасне виконання посадових обов’язків, а також 

повноважень, передбачених Статутом (Положенням) відповідної комунальної 
установи;

- допущення в установі порушень законодавства з питань оплати праці, 
охорони праці, безпеки праці, фінансової дисципліни, інших норм чинного 
законодавства;

- наявність вмотивованих скарг громадян щодо низької якості наданих послуг у 
відповідній комунальній установі;

- неналежне або несвоєчасне виконання рішень сесій міської ради, 
розпоряджень міського голови, доручень та завдань керівництва виконавчого органу 
міської ради, головного розпорядника коштів.

2.7. Керівник комунальної установи, який допустив порушення трудової 
дисципліни і притягнутий до дисциплінарної відповідальності, позбавляється премії 
на термін дії дисциплінарного стягнення.

3. Порядок нарахування та виплати премій.
3.1. Преміювання керівників комунальних установ проводитись за 

результатами роботи за звітний період.
3.2. Загальний розмір премій, що нараховується керівникам комунальних 

установ, розраховується виходячи з фонду преміювання відповідної установи, та 
визначається у відсотках до посадових окладів, відповідно до фактично 
відпрацьованого часу та становить не менше 10% від посадового окладу.

3.3. Преміювання керівників комунальних установ здійснюється за 
розпорядженням міського голови на підставі подання профспілкової організації або 
трудового колективу відповідної комунальної установи, яке містить обґрунтування 
преміювання та визначення його розміру, в межах фонду оплати праці установи з 
врахуванням Положення про преміювання відповідної установи.



 
 

 

 

 

 

3.4. Проект розпорядження про преміювання готує заступник міського голови
згідно функціональних обов’язків за погодженням із фінансовим відділом
1 Іочаївської міської ради та подає на підпис міському голові.

3.5. Оцінювання показників роботи керівників комунальних установ з метою
нарахування премії проводить міський голова.

3.6. Нарахування та виплату премії для керівників комунальних установ
здійснюють бухгалтерії відповідних установ.

3.7. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати звітного
періоду.

4. Вирішення спорів
4.1. Спори з питань преміювання керівників комунальних установ

вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Секретар ГІочаївської міської ради Сергій МАМЧУР

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року №451

Про затвердження Положення
про преміювання керівників
комунальних підприємств
Почаївської міської ради

З мстою посилення стимулювання сумлінного та якісного виконання
керівниками комунальних підприємств, засновником яких є Почаївська міська рада
або передані до сфери управління міської ради в установленому порядку, своїх
посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення ними
поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської
дисципліни, відповідно до Закону України «Про оплату праці», КЗпП України,
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і
розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній
власності та об’єднань державних підприємств» та відповідних профільних
незаконних нормативно-правових актів, наказів, керуючись ст.26 Закону України
«І Іро місцеве самоврядування в Україні» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання керівників комунальних

підприємств Почаївської міської ради (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств забезпечити роботу щодо

приведення відповідних документів та Положень про преміювання
очолюваних комунальних підприємств у відповідність до цього рішення та
забезпечення його виконання.

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

fx |ї1'
дремен

Богдан Касаткін
Галина Бондар

МІСЬКИЙ Василь БОЙКО

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



Додаток
до рішення п’ятої сесії
І Іочаївської міської ради 
восьмого скликання 
№ 451 від 21 травня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання керівників комунальних підприємств Почаївської міської 

ради

1. Загальні положення.
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», КЗпП України, Закону України «Про оплату 
праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про 
умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності та об’єднань державних підприємств».

1.2. Це Положення розроблене з метою посилення відповідального та 
професійного ставлення керівників комунальних підприємств, які входять до сфери 
управління Почаївської міської ради до виконання своїх посадових обов’язків, 
ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, підвищення 
ефективності та якості індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні 
результати роботи, забезпечення належного рівня трудової та виконавської 
дисципліни, встановлення єдиних критеріїв оцінювання роботи та преміювання 
керівників комунальних підприємств (далі - керівників комунальних підприємств).

1.3. Положення визначає умови, показники та розміри преміювання керівників 
комунальних підприємств, які входять до сфери управління Почаївської міської.

1.4. Під комунальними підприємствами в цьому Положенні розуміються 
підприємства, утворені Почаївською міською радою або передані до сфери 
управління міської ради в установленому порядку.

1.5. Преміювання керівників комунальних підприємств здійснюється 
відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат за підсумками роботи у 
звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

1.6. Преміювання керівників комунальних підприємств здійснюється у межах 
коштів, передбачених на преміювання в кошторисі видатків відповідних підприємств, 
з врахуванням вимог Положення про преміювання відповідної підприємства.

2. Показники преміювання та розмір премії.
2.1.1 Іреміювання керівників здійснюється на підставі бухгалтерських даних та 

за результатами фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 
звітний період.

2.2. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у звітному періоді 
за рахунок фонду оплати праці комунального підприємства.

2.3. Основою для розрахунку розміру премії керівників є показники роботи 
комунального підприємства за звітний період.

2.4. Умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками 
роботи за:



- квартал визначаються у розмірі до трьох місячних посадових окладів 
керівника підприємства;

- рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника 
підприємства.

2.5. Премія керівнику комунального підприємства надається за умови 
відсутності порушень норм чинного законодавства та цього Положення, за:

- виконання основних показників роботи комунального підприємства та 
особистий вклад у загальні результати роботи;

- розробку, реалізацію та впровадження програм, проектів, грантів та 
інноваційних ідей;

- якісне і вчасне виконання рішень сесій міської ради, розпоряджень міського 
голови, планів роботи підприємства, доручень та завдань керівництва міської ради, 
виданих в межах делегованих повноважень;

- проявлену ініціативу та крсативність при виконанні посадових обов’язків, 
відданість своїй справі;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваного 
підприємства, підвищення професійної кваліфікації;

- своєчасну і якісну підготовку контрольних документів, комплекту 
документації та проектів питань, які виносяться на розгляд сесії міської ради або 
засідання виконавчого комітету міської ради.

2.6. Керівники комунальних підприємств позбавляються преміювання частково 
або повністю за :

- наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у 
відповідному квартальному або річному звітному періоді - розмір премії за такий 
період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру 
премії відповідно до постанови КМУ №859.

- збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у 
поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім 
аналогічним звітним періодом - премія за такий поточний звітний період не 
нараховується;

- у разі наявності заборгованості зі сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджетів, Пенсійного фонду - премія не нараховується ;

- погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової 
дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли 
виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);

- незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку 
річного фінансового плану - премія не нараховується;

- у разі зростання простроченої кредиторської або дебіторської заборгованості - 
премія не нараховується;

- у разі виникнення на комунальному підприємстві нещасного випадку з вини 
керівника - премія не нараховується;

- наявність вмотивованих скарг громадян щодо низької якості наданих послуг 
комунальним підприємством - премія зменшується або не нараховується;

- у разі неналежного або несвоєчасного виконання рішень сесій міської ради, 
розпоряджень міського голови, доручень та завдань керівництва виконавчого органу 
міської ради, головного розпорядника коштів - премія зменшується або не 
нараховується;



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

- час перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, навчання, у
випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи з
середньої заробітної плати - премія не нараховується.

2.7. Керівник комунальної установи, який допустив порушення трудової
дисципліни і притягнутий до дисциплінарної відповідальності, позбавляється премії
на термін дії дисциплінарного стягнення.

3. Порядок нарахування та виплати премій.

3.1 .Преміювання керівників комунальних підприємств проводитись за
результатами роботи за відповідний звітний період.

3.2. Преміювання проводиться за результатами розгляду та аналізу таких
матеріалів:

- інформації комунального підприємства про виконання умов та показників
преміювання за відповідний період;

- звіту комунального підприємства за відповідний період про основні фінансові
показники діяльності комунального підприємства;

- інформації із зверненнями громадян, щодо виконавчої дисципліни за
відповідний період.

3.3. Матеріали щодо преміювання керівників комунальних підприємств,
зазначені в п.3.2. цього Положення, надаються в місяці, наступного за періодом, за
результатами якого проводиться преміювання.

3.4. Преміювання керівників здійснюється за розпорядженням міського голови
на підставі подання профспілкової організації або трудового колективу відповідного
комунального підприємства, яке містить обгрунтування преміювання та визначення
його розміру, в межах фонду оплати праці підприємства з врахуванням Положення
про преміювання відповідного підприємства

3.5. Проект розпорядження готується заступником міського голови згідно
функціональних обов’язків та подається на підпис міському голові.

3.6. Оцінювання показників роботи керівників комунальних підприємств з
мстою нарахування премії проводить міський голова

3.7. Нарахування та виплату премії для керівників комунальних підприємств
здійснюють бухгалтерії відповідних підприємств.

3.8. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати
відповідного звітного періоду.

4. Вирішення спорів
4.1. Спори з питань преміювання керівників комунальних підприємств

вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Секретар ГІочаївської міської ради Сергій МАМЧУР

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  « 21» травня 2021 року       № 452 

Про прийняття земельних ділянок державної 
власності в комунальну власність 
Почаївської міської 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 Наказів Головного Управління Держгеокадастру у 
Тернопільській області від 20.04.2021 року № 182-ОТГ, від 27.04.2021 року № 196-ОТГ, від 
30.04.2021 року № 197-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність” та Актів 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 Актів 
приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із 
державної у комунальну власність загальною площею 143,4006 га згідно з додатком 
(додається).  

 
2. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності Почаївської міської 

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 № 452 
                                                                                                     від 21 травня 2021 року   

                                                                                       п’ятої сесії 
№п/п Місце 

розташування 
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.  

Старопочаївська 
сільська рада 
Кременецького 
району 

6123487800:01:001:
0034 

5,97 01.01 Для 
ведення 
товарного 
сільськогоспо
дарського 
виробництва 

відсутні відсутні 

2.  

Лідихівська 
сільська рада 
Кременецького 
району 

6123484100:01:001:
1631 

1,36 01.01 Для 
ведення 
товарного 
сільськогоспо
дарського 
виробництва 

відсутні відсутні 

3.  

Лідихівська 
сільська рада 

6123484100:01:001:
1653 

80,487  01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

4.  

Лідихівська 
сільська рада 

6123484100:01:001:
0353 

0,333 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

5.  

Лідихівська 
сільська рада 

6123484100:01:001:
1654 

0,5 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

6.  
Лідихівська 
сільська рада  

6123484100:01:001:
1646 

16,2523 18.00 Землі 
загального 
користування 

відсутні відсутні 

7.  

Лідихівська 
сільська рада 

6123484100:01:001:
1647 

2,0 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

8.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:001:
0664 

5,0 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

9.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:003:
0005 

11,66 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 



10.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0024 

12,0317 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

11.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0019 

0,6945 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

12.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0025 

0,42 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

13.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0023 

0,3385 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

14.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0014 

0,39 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

15.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0018 

0,4019 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

16.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0012 

0,39 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

17.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:04:001:
0242 

0,76 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

18.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:005:
0021 

0,5534 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

19.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:04:001:
0241 

0,6824 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

20.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:04:001:
0240 

0,5576 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

21.  

Будківська 
сільська рада 

6123481000:01:001:
0686 

1,86 01.01 Для 
ведення 
товарного 
сільськогоспо
дарського 

ПП «Агро-
Експрес-
Сервіс» 

відсутні 



виробництва 

22.  

Лосятинська 
сільська рада 

6123484700:01:001:
1629 

0,7583 01.03 Для 
ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

відсутні відсутні 

Всього 143,40
06 

   

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

міській раді (територіальній громаді) 

143,40
06 

   

 
  
 

        Секретар міської ради                                                        С.М.Мамчур 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня 2021 року       № 453 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації  із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності під польовими дорогами   
на території  Почаївської міської територіальної громади 
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 8,9850 га з метою передачі їх в оренду на 
території  Почаївської міської територіальної громади,  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.  Надати 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 8,9850 га на території  Почаївської міської 
територіальної громади 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.   
         

   Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

    Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «21» травня 2021 року                       № 454 

Про надання дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у постійне користування  
Національному природному парку  
„Кременецькі гори” площею 10,694 га, яка 
розташована в с. Ридомиль за межами 
населеного пункту 
 

Розглянувши лист в. о. директора національного природного парку «Кременецькі 
гори» Миколи Штогрина, який просить передати земельну ділянку площею 10,6940 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2399 в постійне користування для збереження та 
використання національному природному парку «Кременецькі гори», керуючись ст. 12, 78, 
79, 125, 126 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 національному природному парку „Кременецькі гори” на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 
збереження та використання національних природних парків площею 10,6940 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2399 за рахунок земель загального 
користування на території с. Ридомиль за межами населеного пункту. 

2. Національному природному парку „Кременецькі гори”  виготовити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10,694 га за кадастровим 
номером 6123486800:01:001:2399 відповідно до вимог статті 123 Земельного кодексу 
України, Закону України „Про природно-заповідний фонд України” та вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.  

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 

                 Кужель С. М. 
                 Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 455 

Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території щодо зміни  
цільового призначення земельної ділянки  
комунальної власності площею 0,2626 га  
із земель для ведення підсобного сільського господарства  
в землі для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в с. Лосятин. 
 

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 Почаївській міській раді на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки комунальної форми власності площею 0,2626 га за кадастровим 
номером 6123484700:01:001:1560 в с. Лосятин з метою зміни її цільового призначення 
із земель для ведення підсобного сільського господарства в землі для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

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 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 

 П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 456 

Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території щодо зміни  
цільового призначення земельної ділянки  
комунальної власності площею 1,4362 га  
із земель для ведення підсобного сільського господарства  
в землі для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в с. Лосятин. 
 

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 Почаївській міській раді на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки комунальної форми власності площею 1,4362 га за кадастровим 
номером 6123484700:01:001:1559 в с. Лосятин з метою зміни її цільового призначення 
із земель для ведення підсобного сільського господарства в землі для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

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 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 

 П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня 2021 року       № 457 

Про припинення права постійного користування  
земельною ділянкою площею 2,0000 га  
в м. Почаїв  
  

Керуючись ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  п. ґ 
ст. 141 Земельного кодексу України, 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 2,0000 га за 

кадастровим номером 6123410500:01:002:1293 для ведення фермерського 
господарства в м. Почаїв. 
 

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

             Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

   
від  « 21 »  травня 2021 року       № 458 

 
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. Юридика, 3, гр. Ясінському 
Михайлу Андрійовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 3, гр. Ясінського Михайла 
Андрійовича, 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. Юридика, 3, 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. Ясінському Михайлу Андрійовичу 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. Юридика, 3, 
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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

 
  

  

  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травень 2021 року         №  459 

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. Шкільна, 11, гр. Лесик 
Наталії Лонгінівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11, гр. Лесик Наталії 
Лонгінівні, 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. Шкільна, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Лесик Наталії Лонгінівні 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. Шкільна, 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. 
 

Міський голова                                                                В.С. Бойко 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  « 21 »  травня  2021 року       № 460 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах 
оренди в м.Почаїв, вул. Космонавтів, 1, гр. 
Яблонській Галині Федорівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1, гр. Яблонської Галини 
Федорівни, 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  на 
умовах оренди в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1, 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. Яблонській Галині Федорівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  площею 0,0910 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  на умовах оренди в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1, 
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. 
 

 

Міський голова                                                                     В.С. Бойко  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                                     №  461 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0611 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 
Почаїв,  вул.  Спортивна, 12 у спільну сумісну 
власність, гр. Щербакові Н.В., Щербакові М.О. 
та Щербакову. О.О. 
 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Спортивна, 12, гр. Щербакової Наталії 
Володимирівни, Щербакової Марії Олегівни, Щербакова Олега Олеговича, які просять 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. 
Спортивна, 12 у спільну сумісну власність, 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. Щербаковій Наталії Володимирівні, Щербаковій Марії Олегівні  та  
Щербакову Олегу Олеговичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 12 у  спільну сумісну 
власність, 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. 
 

 

Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                             №  462 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0828 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
умовах оренди в  м. Почаїв,  вул.  Фабрична, 26, 
гр. Поповій Т.В. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 26, гр. Попової Тетяни 
Віталіївни, 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 на 
умовах оренди в м. Почаїв, вул. Фабрична, 26, 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. Поповій Тетяні Віталіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0828 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах оренди в м. Почаїв, вул. Фабрична, 26, 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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
             

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                                 №  463 

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.  Волинська, 66, гр. Процюку 
Володимиру Олександровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 66, гр. Процюка Володимира 
Олександровича, 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. Волинська, 66, 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. Процюку Володимиру Олександровичу 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. Волинська, 66, 
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. 
 

 

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 

              

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  « 21 »   травня 2021 року       № 464 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0176 га для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, Волинська, гр. Процюку 
Володимиру Олександровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 66, гр. Процюка Володимира 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Волинська, 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. Процюку Володимиру Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0176 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  « 21 »  травня 2021 року       № 465 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0741 
га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Толстого,  
гр. Павлюк Інні Володимирівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 11, гр. Павлюк Інни 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Толстого, 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. Павлюк Інні Володимирівні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0741 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Толстого, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  « 21 »  травня  2021 року       № 466 
  
Про скасування дії рішення сьомого скликання 
сорок шостої сесії Почаївської міської ради 
№2039 від 30.08.2019р. та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м.Почаїв, 
вул. Шалівка, 27, гр. Нечай Тетяні Юріївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Нечай Тетяни Юріївни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 27, 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. Скасувати дію рішення сьомого скликання сорок шостої сесії Почаївської міської 
ради № 2039 від 30.08.2019р. 

 
2. Надати дозвіл гр. Нечай Тетяні Юріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 27, за рахунок земель не наданих у власність та користування, землі 
житлової та громадської забудови, в тому числі під житлову забудову, в межах 
населеного пункту. 
 

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 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  « 21 »  травня 2021 року       № 468 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 
0,0911 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв,    
гр. Красевичу Я.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 11, гр. Красевича  Ярослава 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Красевичу  Ярославу Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0911 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
                                      

Совбецька Н.Р. 
 
 
 
  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «  21 » травня 2021 року         № 469 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0540 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. 
Почаїв,  провулок  Спортивний, 6, гр. 
Ковальчуку С. Я. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, провулок Спортивний, 6, гр. Ковальчука Сергія 
Яковича, 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, провулок Спортивний, 6, 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. Ковальчуку Сергію Яковичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, провулок 
Спортивний, 6, 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. 
 

 

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
            

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

   
від  «    »  травня  2021 року                                   №ПРОЕКТ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Миру, 26, гр. Жураківській С.С. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 26, гр. Жураківської Світлани 
Степанівни, 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. Миру, 26, 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. Жураківській Світлані Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 26, 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 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  « 21 »  травня  2021 року                    № 471 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0726 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 23 у спільну сумісну власність 
гр. Голуб Михайлу Орестовичу та Голуб Миколі 
Орестовичу  
 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка, 23, гр. Голуб Михайла 
Орестовича та Голуб Миколи Орестовича, які просять 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 у спільну сумісну власність в м. Почаїв, вул. Макаренка, 23 у спільну сумісну 
власність, 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 Михайлу Орестовичу та Голуб Миколі Орестовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0726 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 23, у спільну сумісну власність, 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. 
 

 

Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «21» травня 2021 року                             № 474 
                     
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
у зв’язку зі  зміною  меж та конфігурації  
власної земельної ділянки площею 0,1392 га 
для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Сагайдачного, гр. Голоті В.В. 
  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Сагайдачного, 27, гр. Голоти Валерія 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
у зв’язку із зміною меж та конфігурації власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв вул. Сагайдачного, керуючись п.а ч.1 ст.12, 79, 107, 118, 
ч.1, 2 ст. 120, п.г ч.1 ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про особисте 
селянське господарство», 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. Голоті Валерію Володимировичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації власної земельної ділянки 
площею 0,1392 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3154 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Сагайдачного, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

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

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

 
 
 

 Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
 

                  Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  « 21 »  травня  2021 року        № 475   

 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та конфігурації власної земельної 
ділянки площею 0,0900 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Сагайдачного, гр. Притулі Р.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 29, гр. Притули Руслана 
Віталійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Сагайдачного, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Притулі Руслану Віталійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації власної земельної 
ділянки площею 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3099 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Сагайдачного, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 »  травня  2021 року                         № 477 
 
Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель 
для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, гр. Наклюцькому Юрію 
Олександровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Спадиста, 8, кв.11, гр. Наклюцького Юрія 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати дозвіл гр. Наклюцькому Юрію Олександровичу на виготовлення детального плану 

території власної земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3479 з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна. 

2. Визначити: 
2.1. Замовником замовлення детального плану території – Почаївську міську раду 
Тернопільської області. 
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – гр. 
Наклюцького Юрія Олександровича. 
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо розроблення 
детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення. 

3. Гр. Наклюцькому Юрію Олександровичу згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проєктну організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, 
сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до 
вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 
даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 

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

 

Міський голова                                                                            В.С. Бойко 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
Від  « 21 »  травня  2021 року                         № 478 
 
Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власних земельних ділянок площею 0,1392 га та 
площею 0,0900 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв,  гр. Голоті В.В. та            
гр. Притулі Р.В. 
 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Сагайдачного,  гр. Голоти Валерія Володимировича та 
гр. Притули Руслана Віталійовича, які просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати дозвіл гр. Голоті Валерію Володимировичу та гр. Притулі Руслану Віталійовичу на 

виготовлення детального плану території власних земельних ділянок площею 0,1392 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3154 та площею 0,0900 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3099 з метою зміни їх цільового призначення із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка. 

2. Визначити: 
2.1. Замовником замовлення детального плану території – Почаївську міську раду 
Тернопільської області. 
2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування детального плану території – гр. Голоту 
Валерія Володимировича та гр. Притулу Руслана Віталійовича. 
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо розроблення 
детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення. 

3. Гр. Голоті В.В. та Притулі Р.В. згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проєктну 
організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 
організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 
даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 

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

Міський голова                                                                                                 В.С. Бойко 
Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «21»  травня  2021 року         № 479 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
детального плану території земельної ділянки  
для будівництва індивідуальних житлових будинків  
площею 0,2000 га в м. Почаїв вул. Шалівка 
 
 Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 
ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,2000 
га для будівництва індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв вул. Шалівка. 

 
2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п. 1 визначити Почаївську 

міську раду. 
 

3. Фінансування робіт  по виготовленню детального плану провести за рахунок                                                             
джерел не заборонених законом. 

  
4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в 

п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
 
          Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
Від «21» травня 2021 року                       № 480 

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,1310 га для 
будівництва індивідуального житлового будинку 
та об’єкта торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична 

Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва  
індивідуального житлового будинку та об’єкта торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична, 
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, 
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 0,1310 га для 
будівництва  індивідуального житлового будинку та об’єкта торгівлі в м. Почаїв 
вул. Фабрична, 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. 

 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

                   Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 481   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0750 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Ільчуну П.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 16, гр. Ільчуна Павла 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Ільчуну Павлу Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3311 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                         В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «  21 » травня 2021 року        № 482   
    
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0750 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Ільчуну П.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 16, гр. Ільчуна Павла 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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. Ільчуну Павлу Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3323 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                   В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 483  
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0850 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Циганюку  О.О. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 56, гр. Циганюка Олександра 
Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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 х питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Циганюку Олександру Олександровичу проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3318 у 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. 
 
 
 

Міський голова                                                             В.С. Бойко 
 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 484   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0900 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Левандовському І. І. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 56, гр. Левандовського Івана 
Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Левандовському Івану Івановичу  проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3325 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                         В.С.Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «  21 » травня 2021 року        № 485   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0800 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
 гр. Паляниці Л.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Діброва, гр. Паляниці Людмили Дмитрівни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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. Паляниці Людмилі Дмитрівні  проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3317 у 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. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року                         № 486   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0800 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Паляниці Л.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Діброва, гр. Паляниці Людмили Дмитрівни, яка 
просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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. Паляниці Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3316 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                  В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
Від  « 21 » травня 2021 року                           №  487 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,0800 га 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Петровському Т.О. 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 35, гр. Петровського Тимофія 
Олеговича, який 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. 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. Петровському Тимофію Олеговичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0800 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3313 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. 

 
 
 

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
                   
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року       № 488   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0800 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Кравчуку Ю.В. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 31, гр. Кравчука Юрія 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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. Кравчуку Юрію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0800 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3314 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року                                                         № 489  
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,4000 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Рожко В.С. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика,  2а, гр. Рожко Валентини 
Савівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із 
зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Рожко Валентині Савівні проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,4000 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3312 у м. Почаїв, вул. Фабрична,   
в межах населеного пункту.  
 
 

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

Міський голова                                                                         В.С. Бойко 
 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
Від  « 21 » травня 2021 року                           №  490 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,0750 га 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Мазуркевичу Д.О. 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С. Жука, 8, гр. Мазуркевича Дмитра 
Олексійовича, який 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. 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 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. Мазуркевичу Дмитру Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0750 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3321 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. 

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
                  
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 491  
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0750 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Мазуркевичу Д.О. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С. Жука, 8, гр. Мазуркевича Дмитра 
Олексійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична , 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. Мазуркевичу Дмитру Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0750 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3322 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                              В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 492   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0800 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Сохацькому В.П. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 29, гр. Сохацького Валерія 
Петровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Сохацькому Валерію Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3315 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

 ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
Від  « 21 » травня 2021 року                           №  493 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки із зміною її  
цільового призначення площею 0,0750 га 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Пришляку В.Є. 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Рожка, 2/14, гр. Пришляка Володимира 
Євсейовича, який 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. 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 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. Пришляку Володимиру Євсейовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0750 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3320 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. 

 
 

Міський голова                                                                            В.С. Бойко 
 
                  
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року        № 494 
   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0750 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Сохацькому Д.С. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 9, гр. Сохацького Дмитра 
Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Сохацькому Дмитру Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0750 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3324 у 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. 
 
  
Міський голова                                                              В.С. Бойко 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року                          № 495   
 
Про затвердження проєкту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0750 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Сохацькому Д.С. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 9, гр. Сохацького Дмитра 
Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Сохацькому Дмитру Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,0750 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3319 у 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. 
 
 
Міський голова                                                                     В.С. Бойко 

        



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року         № 496 

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. Злуки, 27,  гр. Харчуку М.П. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 27, Харчука Миколи Петровича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Злуки, 
27 , 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. Харчуку Миколі Петровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3740 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Харчуку Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3740 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Злуки, 27. 

 
3. Зобов’язати гр. Харчука Миколу Петровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року         № 497 

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 м. Почаїв, вул. Плетянка, 26,  гр. Трофимлюк Є.А. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 26, гр. Трофимлюк Євгенії 
Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 26, 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. Трофимлюк Євгенії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3458 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, 26, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Трофимлюк Євгенії Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3458 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Плетянка, 26. 

 
3. Зобов’язати гр. Трофимлюк Євгенію Анатоліївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року         № 498  
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею 0,0886 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Трофимлюк Є.А. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 26, гр. Трофимлюк Євгенії 
Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, 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. Трофимлюк Євгенії Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0886 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3744 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Плетянка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Трофимлюк Євгенії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0886 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3744 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка. 

 
3. Зобов’язати гр. Трофимлюк Євгенію Анатоліївну зареєструвати речові права на 

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 
        



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 499 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Недзельському В.А. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 55, гр. Недзельського Василя 
Афанасійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, 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. Недзельському Василю Афанасійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0300 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1630 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Чайковського, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Недзельському Василю Афанасійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0300 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1630 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського. 

 
3. Зобов’язати гр. Недзельського Василя Афанасійовича зареєструвати речові права на 

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

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

 
 
Міський голова                                                                     В.С. Бойко 

    Совбецька Н.Р.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «21»  травня 2021 року         № 500 

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. Волинська, 5,  гр. Магалюку Д.М. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Валя Кузьмина, вул. Головна, 133 ж, Глибоцького 
району, Чернівецької області гр. Магалюка Дмитра Михайловича, який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 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. Магалюку Дмитру Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3746 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Магалюку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3746 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 5. 

 
3. Зобов’язати гр. Магалюка Дмитра Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «21»  травня 2021 року         № 501 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
М.Вовчка, 22,  гр. Лотовській Н.С. 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Лотовській Надії Сидорівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. М. Вовчка, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Лотовській Надії Сидорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. М. Вовчка, 22. 

 
3. Зобов’язати гр. Лотовську Надію Сидорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року       № 502 

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. 
Шалівка, 25,  гр. Кравчук М.В. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, гр. Кравчук Мирослави 
Володимирівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 25 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. Кравчук Мирославі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3745 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Кравчук Мирославі Володимирівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3745 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, 25. 

 
3. Зобов’язати гр. Кравчук Мирославу Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
                                                                                 П’ЯТА   СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 
 

 
від  «21» травня 2021 року         №  503 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Вишнева, 18,  гр. Кармазенко А.С. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 18, гр. Кармазенко Алли 
Степанівни, 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. 
Вишнева, 18  , керуючись п.б 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. Кармазенко Аллі Степанівні, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3735 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Вишнева, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
 

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

 

 Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року                        № 504 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0170 га для 
ведення особистого селянського господарства в  
м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Кармазенко А.С. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 18, Кармазенко Алли 
Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева, керуючись п.б 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. Кармазенко Аллі Степанівні  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0170 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3734 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Вишнева, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

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

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

 
 
  

       Міський голова                                                              В.С. Бойко 
            Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року       № 505 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0673 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
м. Почаїв, вул. Шкільна,  
гр. Тичковському Б.К. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 31а, гр. Тичковського Бориса 
Константиновича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Тичковському Борису Константиновичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0673 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3516 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Тичковському Борису Константиновичу  безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0673 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3516 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна. 

 
3. Зобов’язати гр. Тичковського Бориса Константиновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року         № 506 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0600 га для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Комунальників, гр. Миронюку М.П. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5д, гр. Миронюка Михайла 
Петровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників 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. Миронюку Михайлу Петровичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3743 для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Комунальників, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Миронюку Михайлу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3743 для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників. 

 
3. Зобов’язати гр. Миронюка Михайла Петровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року         № 507 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1101 га для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв,   
гр. Богуті С.Р. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 10а, гр. Богути Світлани 
Ростиславівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для 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. Богуті Світлані Ростиславівні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1101 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0603 для індивідуального садівництва в м. Почаїв,  землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Богуті Світлані Ростиславівні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1101 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0603 для 
індивідуального садівництва в м. Почаїв. 

 
3. Зобов’язати гр. Богуту Світлану Ростиславівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 508 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,1496 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської територіальної 
громади,  гр. Козак Н.Д. 

 
Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,  вул. Перемоги, 14, гр. Козак Надії Дмитрівни, 

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 територіальної громади, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

  
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Козак Надії Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,1496 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1652 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади. 

 
2. Передати у власність гр. Козак Надії Дмитрівні земельну ділянку   площею  1,1496 га за 

кадастровим номером 6123484100:01:001:1652 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади. 

 
3. Зобов’язати гр. Козак Надію Дмитрівну  зареєструвати речові права на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Олейнік М.Г. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «21» травня 2021 року       № 509 
 
Про затвердження детального плану 
території для будівництва житлового 
будинку, господарських будівель та 
споруд площею 0,1500 га по вул. Зелена в 
м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області, гр. Процюку А.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Копані, 38, гр. Процюка Анатолія 
Васильовича, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Зелена в с. Затишшя, 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. Процюку Анатолію Васильовичу детальний план території для 
будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд в зв’язку із 
зміною цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1500 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3089 із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Зелена в с. Затишшя. 

 
2. 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 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 510 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1469 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя вул. Зелена, гр. 
Ягеничу В.О. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Волинська, 3а, гр. Ягенича Володимира 
Олексійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Затишшя вул. Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Ягеничу Володимиру Олексійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1469 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 
 
 
 . Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
   Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 
  



                                                        
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»   травня 2021 року        № 511 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4738 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Мудрик Анастасії Віталіївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Бригадна, 1, гр. Мудрик Анастасії 
Віталіївни, 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. Мудрик Анастасії Віталіївні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4738 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік  М.Г. 

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року        № 512 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5400 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Тараж, гр. Олейник Г.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 32, гр. Олейник Ганни 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. 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. Олейник Ганні Василівні  на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5400 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

Капрічук О.М. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року        №  513 

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.  Вишнева, 27, гр. Олексій 
Х.А. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, проспект Злуки, 31/65, гр. Олексій 
Христини Анатоліївни, 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. Вишнева, 27, 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. Олексій Христині Анатоліївні 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. Вишнева, 
27, 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. 
 

 

Міський голова                                                                   В.С. Бойко 
             

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року         №  514 

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. Комарин,  вул.  Зарічна, 80,  
гр. Сіморі А.О. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 80, гр. Сімори Анатолія 
Олександровича, 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. Комарин, вул. Зарічна, 80, 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. Сіморі Анатолію Олександровичу 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. Комарин, вул. Зарічна, 80, 
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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
                 Олейнік М.Г. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 515 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,3035 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин,  вул. Зарічна, 
гр. Сіморі А.О. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 80, гр. Сімори Анатолія 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарин, вул. Зарічна, 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. Сіморі Анатолію Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,3035 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Зарічна за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 
 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА   СЕСІЯ 
                                                                        РІШЕННЯ   
   
від  «21»  травня  2021 року       № 516 

 
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. Комарин, вул. Зарічна, 62 , гр. 
Сіморі А.М. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 6, гр. Сімори Анатолія 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. Комарин, вул. Зарічна, 62 
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. Сіморі Анатолію Миколайовичу 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. Комарин, вул. Зарічна, 62, 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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

 
  

  

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   
                                                                   П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                          РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року        № 517 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3509 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин,  
гр. Сіморі  А.М. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 6, гр. Сімори Анатолія 
Миколайовича, 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. Сіморі Анатолію Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3509 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 
  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 518 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6034 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в c. Старий Тараж,  
гр. Фарині М.М.   
 

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова,  Тернопільського р-ну       
гр. Фарини Миколи Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Фарині Миколі Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6034 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 
 
 
 
 . Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
    Олейнік М.Г. 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 519 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4239 
га для ведення особистого селянського 
господарства в c. Старий Тараж,  
гр. Фарині М.М.   
 

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова,  Тернопільського р-ну гр. 
Фарини Миколи Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Фарині Миколі Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4239 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА   СЕСІЯ 
                                                                        РІШЕННЯ   
   
від  «21»  травня 2020 року       № 520 

 
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. Колгоспна, 
5 , гр. Кульчинському Ю.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, 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. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

 
                                                                В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Кульчинському Юрію Станіславовичу 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. Колгоспна, 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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Олейнік М.Г. 

 
  

  

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   
                                                                   П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                          РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року        № 521 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1800 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж,  
гр. Кульчинському Ю.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Кульчинському Юрію Станіславовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1800 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 
  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   
                                                                   П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                          РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року        № 522 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3408 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж,  
гр. Кульчинському Ю.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Кульчинському Юрію Станіславовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3408 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Олейнік М.Г. 
  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   
                                                                   П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                          РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року        № 523 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3200 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин,  
гр. Кошілю Ю.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 154, гр. Кошіля Юрія 
Степановича, 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. Кошілю Юрію Степановичу  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3200 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 
  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року        № 524 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1.65 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної 
громади гр. Шилюк Зої Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Новоставці Теофіпольського району, Хмельницької 
області, гр. Шилюк Зої 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. Шилюк Зої Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1.65 
га в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Ватутіна, згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0057634 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 19.04.2021 року, 
спадкова справа № 93/2021 р., за реєстровим №176. 

    
2. Гр. Шилюк Зої 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 
Капрічук О.М. 

  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 525 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами  0,6642 га, 0,1896 га, 0,1897 га, 0,6754 га, 
0,2059 га, та 0,2058 га  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території  
Почаївської  міської  територіальної громади 
гр. Завацькому І.В. 

 
Розглянувши заяву жителя  с. Глинськ,  вул. Гагаріна, 12, Світловодського р-ну, Кіровоградської 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Завацькому Івану Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):  

- площею 0,6642 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2649,  
- площею 0,1896 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2647,  
- площею 0,1897 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2648,  
- площею 0,6754 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2650,  
- площею 0,2059 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2651,  
- площею 0,2058 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2646 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади. 
2. Передати у власність гр. Завацькому Івану Володимировичу  земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади 

 - площею 0,6642 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2649,  
- площею 0,1896 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2647,  
- площею 0,1897 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2648,  
- площею 0,6754 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2650,  
- площею 0,2059 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2651,  
- площею 0,2058 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2646 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади. 
3. Зобов’язати гр. Завацького Івана Володимировича  зареєструвати речові права на земельні ділянки 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

                 Олейнік М.Г. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                   №  526 

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 на умовах 
оренди  в  с. Старий Почаїв,  вул. Крамарі, 26а, гр. 
Гладун Павлу Дмитровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Когалим Російської Федерації, гр. Гладуна Павла 
Дмитровича, 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 на 
умовах оренди в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 26 а, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79, 81, 
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. Гладун Павлу Дмитровичу 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 на умовах оренди в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 
26а, 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. 
 

 

Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
            Капрічук О.М. 
                     Горпинюк М.В. 
                     Совбецька Н.Р. 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21»  травня 2021 року         №  527 

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, 
67, гр. Валігурі О.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, гр. Валігури 
Олександри 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 Почаїв, вул. Шевченка, 67, 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 Олександрі 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 Почаїв, вул. 
Шевченка, 67, 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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

                  Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року        № 528 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2600 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, гр. Валігурі О.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, гр. Валігури 
Олександри Олександрівни яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 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 Олександрі Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2600 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
Олейнік М.Г. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року         №  529 

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, 
20, гр. Волошин С.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв,  вул.  Шевченка, 20, гр. Волошин 
Світлани 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.  Шевченка, 20, 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. Волошин Світлані 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.  
Шевченка, 20, 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. 
 

 

Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
                 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року        № 530  
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
площею 0,2470 га та площею 0,1065 га для  
ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Почаїв, гр. Волошин С.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. Волошин 
Світлани Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 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. Волошин Світлані Дмитрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2470 га та площею 0,1065 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 
 

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

 
Міський голова                                                                 В.С. Бойко 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21  » травня 2021 року         №  531 

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.  Крамарі, 74, 
гр. Мельничук Н.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук 
Наталії 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. Крамарі, 74, 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. Мельничук Наталії 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. 
Крамарі, 74, 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. 
 

Міський голова                                                                                      В.С. Бойко 

             

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
        
від  « 21 »  травня 2021 року                   № 532 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4502 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі, гр. Мельничук Н.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук 
Наталії Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв, вул. 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. Мельничук Наталії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4502 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року         № 533 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Лісовики, 28,  гр. Антонюк Н.Й. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 28, гр. Антонюк 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 с. Старий Почаїв, 
вул. Лісовики, 28 , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Антонюк Ніні Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1075 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики, 28, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Антонюк Ніні Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1075 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики, 28. 

 
3. Зобов’язати гр. Антонюк 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. 
 

Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року         № 534 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею 0,2395 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, гр. Антонюк Н.Й. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 29, гр. Антонюк Ніни 
Йосипівни, 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. Лісовики, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Антонюк Ніні Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2395 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1070 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Антонюк Ніні Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2395 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1070 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики. 

 
3. Зобов’язати гр. Антонюк 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. 

 
 

 

Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
 
       Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21»  травня 2021 року         № 535 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2499 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  
вул. Крамарі, 46,  гр. Нечай Олегу Володимировичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 48, гр. Нечай Олега 
Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 46, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Нечай Олегу Володимировичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2499 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1069 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 46, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Нечай Олегу Володимировичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2499 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1069 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 46. 

 
3. Зобов’язати гр. Нечай Олега Володимировича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року         № 536 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  
вул. Крамарі, 48,  гр. Нечай Павлу Феофановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Крамарі,48, гр. Нечай Павла 
Феофановича, 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. Крамарі, 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. Нечай Павлу Феофановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1068 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 48, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Нечай Павлу Феофановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1068 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 48. 

 
3. Зобов’язати гр. Нечай Павла Феофановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                     № 537 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1916 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Cтарий Почаїв, вул. Озеро, 
гр. Пуренко О.М. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 69, гр. Пуренко Ольги 
Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Озеро 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. Пуренко Ользі Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1916 га за кадастровим номером 
6123487800:02:002:0010 для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Почаїв, вул. Озеро, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Пуренко Ользі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1916 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0010 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Озеро. 

 
3. Зобов’язати гр. Пуренко Ольгу Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 » травня 2021 року                    № 538 
 
Про затвердження детального плану 
території для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 
0,1500 га в с. Старий Почаїв вул. 
Радивилівська, гр. Савчуку М.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с.Старий Почаїв, вул. Озеро, 1, гр. Савчука Миколи 
Васильовича, який просить затвердити детальний план території для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв 
вул. Радивилівська, 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 гр. Савчуку Миколі Васильовичу детальний план території для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, площею 0,1500 га в с. Старий 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. 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко  
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року         № 539 

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. Копані, 43,  гр. Фандалюк Л.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 43, гр. Фандалюк Лідії 
Олександрівни, 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. Копані, 43 , 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. Фандалюк Лідії Олександрівні  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1065 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 43, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Фандалюк Лідії Олександрівні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1065 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 43. 

 
3. Зобов’язати гр. Фандалюк Лідію Олександрівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року         № 540 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею 0,3600 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Фандалюк Л.О. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 43, гр. Фандалюк Лідії 
Олександрівни, 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. Копані, 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. Фандалюк Лідії Олександрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3600 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1062 для ведення 
особистого селянського господарства у с. Старий Почаїв, вул. Копані, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Фандалюк Лідії Олександрівні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3600 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1062 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані. 

 
3. Зобов’язати гр. Фандалюк Лідію Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 

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

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

 
 
 
 
 

     Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
          



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                                                   № 541 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3500 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Cтарий Почаїв, вул. Крамарі,  
гр. Ягеничу О.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Некова, 3, гр. Ягенича Олександра 
Васильовича, який 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. Ягеничу Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1077 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

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

ділянку площею 0,3500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1077 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі. 

 
3. Зобов’язати гр. Ягенича Олександра Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

      
           Міський голова                                                                     В.С. Бойко 

 
   Капрічук О.М. 



 
  

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
  
від  «21» травня  2021 року                                                              № 542 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лідихів,  вул. Козакова, 1                  
 гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова,1 гр. Шевчук Людмили 
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. Лідихів, вул. Козакова, 1 керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.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. Шевчук Людмилі 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. Лідихів, вул. Козакова, 1 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Заревняк А.В. 

 

 



 

 

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «21» травня 2021 року                № 543 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5089 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Шевчук 
Людмилі Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова, 1 гр. Шевчук Людмили 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Лідихів вул. Козакова, 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. Шевчук Людмилі Дмитрівні,  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5089 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів вул. Козакова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 

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

          Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
          Заревняк А.В. 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «21» травня 2021 року                № 544 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2838 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Шевчук 
Людмилі Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова,1 гр. Шевчук Людмили 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Лідихів, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Шевчук Людмилі Дмитрівні,  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2838 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 
 

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

     Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
                         Заревняк А.В. 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
  
від  «21» травня  2021 року                                                              № 545 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2110 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лідихів,  вул. Степана Бандери, 25                 
 гр. Гудимі Василю Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Степана Бандери, 25  гр. Гудими Василя 
Івановича, 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. Лідихів, вул. Степана Бандери, 25   керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.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. Гудимі Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2110 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Степана Бандери, 25  землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Заревняк А.В. 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКАРАДА 
ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

                                                                 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
Від «21» травня 2021 року         №  546 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 площами 0,0841 га, 0,1099 га, 0,1091 га, 0,2347 га,  
та 0,1345 га для ведення особистого селянського 
 господарства  в с. Лідихів гр. Гудимі Василю Івановичу 
 
     Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. Гудими Василя Івановича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
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. Гудимі Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,0841 га, 0,1099 га, 0,1091 га, 0,2347 га, та 0,1345 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
  

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

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Заревняк А.В. 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
  
від  «21» травня 2021 року                                                              № 547 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лідихів,  вул. Героїв Небесної Сотні, 3а               
 гр. Бойцов Миколі Дмитровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Вербицька,4/229  гр. Бойцов Миколи 
Дмитровича, 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.  Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, 3а   керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.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. Бойцов Миколі Дмитровичу  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 3а  землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
Заревняк А.В. 

 



 

 

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «21» травня 2021 року                № 548 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2009 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Бойцов Миколі 
Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Вербицького, 4/229, гр. Бойцов Миколи 
Дмитровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Лідихів, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Бойцов Миколі Дмитровичу  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2009 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

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

                  Заревняк А.В. 

 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року         №  459 

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. Шкільна, 11, гр. Лесик Наталії 
Лонгінівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11, гр. Лесик Наталії Лонгінівні, 
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. 
Шкільна, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Лесик Наталії Лонгінівні 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. Шкільна, 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. 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
                                                                             
від «21» травня 2021 року                                                                                                № 549 

Про надання  дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  натурі  
(на місцевості) площею 1,43 га умовних кадастрових 
гектарах  для ведення товарного  сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів Почаївської  міської  
територіальної громади  
гр. Хрущ Тетяні Миколаївні 
         

    Розглянувши заяву жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської 
області гр. Хрущ Тетяни Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва  на території с. 
Лідихів Почаївської міської територіальної громади, 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. Хрущ Тетяні Миколаївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Лідихівський», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0077804, виданого Кременецькою РДА 29.08.1996 року та ухвали 
Кременецького районного суду від 15 березня 2021 року, справа №601/250/21. 
 

2. Гр. Хрущ Тетяні Миколаївні 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 

              Заревняк А.В.                                                                                               

 

 



                                                        
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»   травня 2021 року        № 550 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,3169 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, 
гр. Собчуку Миколі Степановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Каленика, 42, гр. Собчука Миколи 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Лідихів, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Собчуку Миколі Степановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,3169 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ   
   
від  «21»  травня  2021 року       № 551 
  
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,2980 га для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі на умовах оренди в с. Лідихів, вул. 
Центральна, 42б,  
ФО-П Батюху Василю Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, ФО-П Батюха Василя Івановича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо земельної ділянки в оренду для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12, ч.1,2 ст. 93, 118,123,124,125 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, враховуючи розрахунок потреби 
площі, поданим ТОКП «Містобудівельник», Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл  ФО-П Батюху Василю Івановичу  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2980 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі на умовах оренди в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б 
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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

Капрічук О.М. 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  « 21» травня 2021 року                         № 552 

 
Про затвердження технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 
Озерна,12  гр. Чорнобай Миколі Леонтійовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Озерна, 12 гр. Чорнобай Миколи 
Леонтійовича, 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. Лідихів та 
передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст.12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про 
землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища,  Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Чорнобай Миколі Леонтійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1648 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Лідихів вул. Озерна,12 землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Чорнобай Миколі Леонтійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1648 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
в с. Лідихів вул. Озерна,12. 
 

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

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

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Міський голова                                                                           В.С. Бойко 

            Заревняк А.В. 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року                 №  553 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1489 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лідихів гр. Олійник Марії Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Липова, 9 гр. Олійник Марії Василівни, 
яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Олійник Марії Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1489 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0551 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Олійник Марії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1489 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0551 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 
3. Зобов’язати гр. Олійник Марію Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

   
    Міський голова                                                                           В.С. Бойко 

                
                Заревняк А.В.    

 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року                 №  554 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3281 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лідихів гр. Фендич  Василю 
Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9 гр. Фендича Василя Петровича, 
який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Фендичу Василю Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3281 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0549 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Фендичу Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3281 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0549 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 
3. Зобов’язати гр. Фендича Василя Петровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

   
   Міський голова                                                                           В.С. Бойко 

                        
                     Заревняк А.В. 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року                               № 555 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2061 га для  
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  с. Лідихів, вул. 
Липова, 9 гр. Фендич Василю Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9, гр. Фендича Василя Петровича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. 
Липова, 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. Фендичу Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо     

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2061 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0548 для  будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. 
Липова, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Фендичу Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2061 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0548 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. 
Липова, 9. 

 
3. Зобов’язати гр. Фендича Василя Петровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
  
 Міський голова                                                                           В.С. Бойко 

                      

                     Заревняк А.В. 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня 2021 року                       № 556 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1346 га, 
0,0767 га, 0,1164 га,  та 0,0761 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. Фендич 
Василю Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9, гр. Фендича Василя Петровича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів Кременецького району Тернопільської області, та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
1.   Затвердити гр. Фендичу Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)           
площею 0,1346 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0554; 

        площею 0,0767 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0555; 
        площею 0,1164 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0556; 
        площею 0,0761 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0557 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 

               
2.     Передати гр. Фендичу Василю Петровичу безоплатно у власність земельні ділянки:  
        площею 0,1346 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0554; 
        площею 0,0767 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0555; 
        площею 0,1164 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0556; 
        площею 0,0761 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0557 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 
 
3.  Зобов’язати гр. Фендича Василя Петровича зареєструвати речові права на земельні 

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

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

 
       Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
          Заревняк А.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21» травня 2021 року                            № 557 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 1,8267 га 
для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади 
гр. Дубинюк Тетяні Володимирівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Островського, 21, гр. Дубинюк Тетяни 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Дубинюк Тетяні Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,8267 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1650 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  с. Лідихів 
Почаївської міської територіальної громади. 

 
2. Передати у власність гр. Дубинюк Тетяні Володимирівні земельну ділянку площею 

1,8267 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1650 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади. 

 
3. Зобов’язати гр. Дубинюк Тетяну Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21» травня 2021 року                                    № 558 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 1,2007 га 
для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади 
гр. Ярмусь Ганні Вікторівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Степана Бандери,5, гр. Ярмусь Ганни 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Ярмусь Ганні Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,2007 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1025 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території  с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади. 

2. Передати у власність гр. Ярмусь Ганні Вікторівні земельну ділянку площею 1,2007 га 
за кадастровим номером 6123484100:01:001:1025 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади. 

3. Зобов’язати гр. Ярмусь Ганну Вікторівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

          Заревняк А.В. 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 » травня 2021 року                                      № 559 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3307 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Бас Марії 
Іванівні 

 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Бас Марії Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки  площею 0,3307 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 
рілля. 
 

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

  
Міський голова                                                                         В.С. Бойко 

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                № 560 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. 
Бобрик Ганні Павлівні 
 

Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. Даніва, 9, гр. Бобрик Ганни Павлівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 
ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Бобрик Ганні Павлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства АПТ «Ридомиль», згідно сертифіката на право 
на земельну частку (пай) серії ТР № 0128744 виданого Кременецькою РДА 20.12.1996 
року та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 15 жовтня 2020 року №707. 

    
2. Гр. Бобрик Ганні Павлівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 

земельного законодавства.      
 
 

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

 
 
 

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  « 21 »  травня  2021 року        № 561 
  
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. 
Ридомиль, вул. Криворукова, 3,  гр. 
Гладковському В. В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 71, гр. Гладковського 
Володимира Васильовича, 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. Ридомиль, вул. Криворукова, 3, 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. Гладковському Володимиру Васильовичу 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. Ридомиль, вул. 
Криворукова, 3, 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.  
     

 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 

 
                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »  травня  2021 року                                      № 562 

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

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Гринюку Івану Івановичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3662 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
тому числі рілля. 
 

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

Міський голова                                                                         В.С. Бойко 
                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  « 21 »  травня  2021 року        № 563 
  
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. 
Ридомиль, вул. І. Франка, 12,  гр. Коровець 
Любові Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 10, гр. Коровець Любові 
Іванівни, 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. 
Ридомиль, вул. І. Франка, 12, 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. Коровець Любові Іванівні 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. Ридомиль, вул. І. Франка, 12, 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.  
     

 
 

Міський голова                                                                              В.С. Бойко 
                    

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  21  »  травня  2021 року                     № 564 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Кучеру Івану 
Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Плитниця 2, буд. 29, гр. Кучера Івана 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Кучеру Івану Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах АПТ «Ридомиль», згідно 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0284840 виданого 
Кременецькою РДА 15 листопада 2001 року та Ухвали Кременецького районного суду 
від 11 березня 2021 року, справа №601/289/21. 

    
2. Гр. Кучеру Івану Івановичу 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 
 
Кужель С.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 » травня  2021 року                   № 565 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) плошею 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Кучеру Петру 
Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Криворукова, 73, гр. Кучер Петра 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Кучеру Петру Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах акціонерно-пайового 
товариства «Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР 
№ 0128824 виданого Кременецькою РДА 16.12.1996 року та Ухвали Кременецького 
районного суду від 28 грудня 2020 року, справа №601/2169/20. 

    
2. Гр. Кучеру Петру Івановичу 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 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                    № 566 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Кучеру Петру 
Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Криворукова, 73, гр. Кучер Петра 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Кучеру Петру Івановичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах акціонерно-пайового 
товариства «Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0128826 виданого Кременецькою РДА 16.12.1996 року та рішення 
Кременецького районного суду від 28 грудня 2020 року, справа №601/2169/20. 

    
2. Гр. Кучеру Петру Івановичу 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 
      Кужель С. М 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від     « 21 »   травня  2021 року                              № 567 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5058 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, вул. Польова гр. 
Остапчук Марії Федорівні 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Остапчук Марії Федорівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5058 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль вул. Польова за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля. 
 

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

 
Міський голова                                                                        В.С. Бойко  

                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  « 21 »  травня  2021 року        № 568 
  
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. 
Ридомиль, вул. Березина, 61,  гр. Талемонюк В. І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Почаїв, вул. Винниченка, 31, гр. Талемонюк Віри 
Іванівни, 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. 
Ридомиль, вул. Березина, 61, 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. Талемонюк Вірі Іванівні 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. Ридомиль, вул. Березина, 61, 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.  
     

 
 

 
Міський голова                                                                           В.С. Бойко 

                    
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                   № 569 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,11 в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Цибульському 
Олексію Юрійовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48, гр. Цибульського Олексія 
Юрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 
ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Цибульському Олексію Юрійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах акціонерно- 
пайового товариства «Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку 
(пай) серії ТР № 0284896 виданого Кременецькою РДА 15 листопада 2001 року та 
Свідоцтва про право на спадщину за законом №864 від 22.09.2020 року. 

    
2. Гр. Цибульському Олексію Юрійовичу 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 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    « 21 »  травня 2021 року                                    № 570 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 
0,2537 га  в    с. Ридомиль, гр. Білорусу 
Віталію Петровичу 
  

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Білорусу Віталію Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2537 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0856 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Білорусу Віталію Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2537 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0856 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати гр. Білоруса Віталія Петровича  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 » травня 2021 року                               №  571 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0815 га; 0,1747 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль  гр. Букай Віталію Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 7, гр. Букай Віталія 
Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства  в  с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Букай Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства: 
- площею 0,0815 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0833 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1747 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0831 в с. Ридомиль 
землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Букай Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства : 
- площею 0,0815 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0833 в с. Ридомиль; 

     - площею 0,1747 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0831 в с. Ридомиль. 
 

3. Зобов’язати гр. Букай Віталія Васильовича зареєструвати речове право на земельні 
ділянки у встановленому законом порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
     
 
 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
 

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »   травня 2021 року                                 № 572 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площами 
0,2055 га; 0,1992 га в с Ридомиль  
гр. Букай Віталію Васильовичу 
  

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Букай Віталію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства: 
- площею 0,2055 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0876 в с. Ридомиль;  
- площею 0,1992 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0824 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Букай Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства: 
- площею 0,2055 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0876 в с. Ридомиль;  
- площею 0,1992 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0824 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Букай 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. 
 
 

 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »   травня 2021 року                                     № 573 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1386 га; 0,1980 га; 0,1339 га; 0,2205 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в  с. Ридомиль,  гр. Гладковскіму Івану 
Костянтиновичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 15, гр. Гладковскіго Івана 
Костянтиновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,1386 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0889 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1980 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0898 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1339 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0896 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0921 в с. Ридомиль, 

            землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу безоплатно у власність земельні ділянки 
для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,1386 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0889 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1980 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0898 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1339 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0896 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0921 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законом порядку. 
 

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

 
 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 

 
 

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »  травня 2021 року                          № 574 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль, 
вул. Різникова, 15,  гр. Гладковскіму Івану 
Костянтиновичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 15, гр. Гладковскіго Івана 
Костянтиновича, 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. Ридомиль, вул. 
Різникова,15, керуючись п. б 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. Гладковскіму Івану Костянтиновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості), площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0882 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
в  с. Ридомиль, вул. Різникова,15, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0882 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
в  с. Ридомиль, вул. Різникова,15. 

 
3. Зобов’язати гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законом порядку. 
 

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

Міський голова                                                                            В.С. Бойко 
                   Кужель С.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »  травня 2021 року                          № 575 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в  с. 
Ридомиль, вул. Центральна, 44,  гр. Гринюк 
Любов Яківні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Гринюк Любові 
Яківни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б 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. Гринюк Любові Яківні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0875 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Центральна, 44, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

2. Передати гр. Гринюк Любові Яківні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0875 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Центральна, 4. 

 
3. Зобовязати гр. Гринюк Любов Яківну зареєструвати речове право на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від      « 21 »    травня 2021 року                                      № 576 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1309 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 
Гринюк Любов Яківні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Гринюк Любові 
Яківни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Гринюк Любові Яківні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,1309 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0884 в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Гринюк Любові Яківні безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1309 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0884 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль. 
 

3. Зобов’язати гр. Гринюк Любов Яківну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »   травня 2021 року                           № 577 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6668 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Давидюку Володимиру Адамовичу 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Давидюку Володимиру Адамовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) площею 0,6668 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0877 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Давидюку Володимиру Адамовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6668 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0877 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 
3. Зобовязати гр. Давидюка Володимира Адамовича зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

                  Кужель С.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 » травня 2021 року                                          № 578 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4068 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Кужілю Миколі Микитовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 13, гр. Кужіля Миколи 
Микитовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства  в  с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Кужілю Миколі Микитовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,4068 за кадастровим номером 6123486800:02:001:0835 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль,  землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Кужілю Миколі Микитовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4068 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0835 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Кужіля Миколу Микитовича зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законом порядку. 
 

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

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
 

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21»   травня 2021 року                               № 579 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2139 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в  с. 
Ридомиль, вул. Центральна, 13,  гр. Кужілю 
Миколі Микитовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 13, гр. Кужіля Миколи 
Микитовича, 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. Ридомиль , вул. 
Центральна, 13, керуючись п. б 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. Кужілю Миколі Микитовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2139 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0834 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 
Ридомиль, Центральна, 13, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Кужілю Миколі Микитовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2139 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0834 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 
Ридомиль, Центральна, 13. 

 
3. Зобов’язати гр. Кужіля Миколу Микитовича зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »   травня 2021 року                       № 580 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,3573 га; 0,4921 га для ведення 
особистого селянського господарства в  с. 
Ридомиль,  гр. Митрозі Василю Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 37, гр. Митроги Василя 
Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства с.Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 
ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Митрозі Василю Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,3573 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0891 в с. Ридомиль; 
- площею 0,4921 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0881 в с. Ридомиль, 

            землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Митрозі Василю Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,3573 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0891 в с. Ридомиль; 
- площею 0,4921 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0881 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Митрогу Василя Васильовича зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »   травня 2021 року                             № 581 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в  с. 
Ридомиль, вул. Лісна, 24,  гр. Нетечі Галині 
Микитівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 24, гр. Нетечі Галини 
Микитівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд с. Ридомиль, 
керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Нетечі Галині Микитівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0825 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Лісна, 24, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Нетечі Галині Микитівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0825 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Лісна, 24. 

 
3. Зобов’язати гр. Нетечу Галину Микитівну зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                   В.С. Бойко 
 

    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »  травня 2021 року                           № 582 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,5267 га; 0,2387 га; 0,7330 га для 
ведення особистого селянського господарства в  
с. Ридомиль,  гр. Нетечі Галині Микитівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 24, гр. Нетечі Галини 
Микитівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Нетечі Галині Микитівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,5267 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0847 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2387 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0826 в с. Ридомиль; 
- площею 0,7330 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0900 в с. Ридомиль, 
  землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Нетечі Галині Микитівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,5267 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0847 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2387 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0826 в с. Ридомиль; 
- площею 0,7330 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0900 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Нетечу Галину Микитівну зараєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня 2021 року                       № 583 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6154 га для ведення 
особистого селянського господарства в                      
с. Ридомиль, гр. Савчук Галині 
Адамівні 
  

Розглянувши заяву гр. Савчук Галини Адамівни, жительки с. Ридомиль, вул. 
Березюкова, 42, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Савчук Галині Адамівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,6154 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0865 в с. Ридомиль 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчук Галині Адамівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,6154 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0865 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати гр. Савчук Галину Адамівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 

Кужель С.М.     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня 2021 року                                      № 584 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2895 га для ведення 
особистого селянського господарства в                      
с. Ридомиль,  гр. Савчук Марії Юріївні 
  
     Розглянувши заяву гр. Савчук Марії Юріївни, жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, 
яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Савчук Марії Юріївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею 0,2895 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0860 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчук Марії Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2895 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0860 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати гр. Савчук Марію Юріївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »   травня 2021 року                                № 585 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в  с. 
Ридомиль, вул. Березюкова, 42,  гр. Савчуку 
Юрію Олександровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, гр. Савчука Юрія 
Олександровича, 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. Ридомиль, вул. 
Березюкова, 42, керуючись п. б 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 Юрію Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0843 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
в  с. Ридомиль, вул. Березюкова,42, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчуку Юрію Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0843 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 
Ридомиль, вул. Березюкова, 42. 

 
3. Зобов’язати гр. Савчука Юрія Олександровича речове право на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 
 

 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 
                   Кужель С.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 » травня 2021 року                                 № 586 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2781 га для ведення 
особистого селянського господарства в                      
с. Ридомиль, гр. Савчуку Юрію 
Олександровичу 
  

Розглянувши заяву гр. Савчука Юрія Олександровича, жителя с. Ридомиль, вул. 
Березюкова, 42, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Савчуку Юрію Олександровичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  площею 0,2781 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0885 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Савчуку Юрію Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2781 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0885 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати гр. Савчука Юрія 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. 
 
 
Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
Кужель С.М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 »   травня 2021 року                          № 587 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0500 га; 0,1643 га для ведення 
особистого селянського господарства в  с. 
Ридомиль,  гр. Сороці Віктору Володимировичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Сороки Віктора 
Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с.Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Сороці Віктору Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0870 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1643 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0873 в с. Ридомиль, 

            землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Сороці Віктору Володимировичу безоплатно у власність земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0870 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1643 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0873 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Сороку Віктора Володимировича зареєструвати речове право на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 
 

Міський голова                                                                         В.С. Бойко 
 

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня 2021 року                           № 588 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2317 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в  с. 
Ридомиль, вул. Батівка, 36  гр. Сороці Василині 
Петрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 36, гр. Сороки Василини 
Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль вул. 
Батівка, 36 , керуючись п. б 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. Сороці Василині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 
0,2317 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0906 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 36, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Сороці Василині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2317 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0906 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 36. 

 
3. Зобов’язати гр. Сороку Василину Петрівну зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 

    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »   травня 2021 року                               № 589 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площею 0,0934 га; 
0,1078 га; 0,1447 га в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в  
с. Ридомиль,  гр. Сороці Марії Михайлівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 36, гр. Сороки Марії 
Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Сороці Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,0934 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0908 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1078 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0920 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1447 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0928 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Сороці Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,0934 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0908 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1078 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0920 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1447 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0928 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Сороку Марію Михайлівну зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »   травня 2021 року                             № 590 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,5762 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль  гр. 
Хімічу Миколі Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 5, гр. Хіміча Миколи 
Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства  в  с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Хімічу Миколі Петровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,5762 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0879 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Хімічу Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5762 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0879 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Хіміча Миколу Петровича зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 

                  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 »  травня 2021 року                                               № 591 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,3893 га; 0,1406 га; 0,2066 га для 
ведення особистого селянського господарства в  
с. Ридомиль,  гр. Цибульській Лідії Павлівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 24, гр. Цибульської Лідії 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Цибульській Лідії Павлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2066 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0830 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Цибульській Лідії Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с. Ридомиль; 
- площею 0,2066 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0830 в с. Ридомиль. 

 
3. Зобов’язати гр. Цибульську Лідію Павлівну зареєструвати речове право на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 »   травня 2021 року                       № 592 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2527 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 
Цигипало Оксані Олександрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 40, гр. Цигипало Оксани 
Олександрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Цигипало Оксані Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) площею 0,2527 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0887 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Цигипало Оксані Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку  
площею 0,2527 за кадастровим номером 6123486800:02:001:0887 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 
 

3. Зобов’язати гр. Цигипало Оксану Олександрівну зареєструвати речове право на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   « 21 »  травня 2021 року                         № 593 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в  с. 
Ридомиль, вул. Кривуля, 35,  гр. Шостак О. Т. 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0838 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 35, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0838 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля,35. 

 
3. Зобов’язати гр. Шостак Олену Тимофіївну зареєструвати речове право на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                              В.С .Бойко 
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року                              № 594 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 1,7602 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль,  гр. 
Цибульському Івану Павловичу 

 

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

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Цибульському Івану Павловичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,7602 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля, в межах населеного пункту. 
 

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

Міський голова                                                                       В.С. Бойко  
                  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
    

від  « 21 » травня 2021 року                      № 595  

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. Будки, вул. Дружби, 11, гр. Булат 
Марії Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки,  вул.  Дружби, 11, гр. Булат Марії 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. Будки,  вул.  
Дружби, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Булат Марії 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. Будки,  вул.  Дружби, 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. 
 

 

          Міський голова                                                                    В.С. Бойко 

             Совбецька Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21  » травня 2021 року         №  595 

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. Будки, вул. Дружби, 11, гр. Булат 
М.Д. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки,  вул.  Дружби, 11, гр. Булат Марії Дмитрівни, 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки,  вул.  
Дружби, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Булат Марії 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. Будки,  вул.  Дружби, 11, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                           №  596 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0650 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в  с. Будки,  вул.  Вовчики, 24 гр. 
Білорус Надії Григорівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Вовчики, 24, гр. Білорус Надії Григорівні, 
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. Будки, вул. 
Вовчики, 24, 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. Білорус Надії Григорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. Вовчики, 24, 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. 
 

 

Міський голова                                                                         В.С. Бойко 
             

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 » травня 2021 року                        №  597 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1850 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  с. Будки,  
вул.  Вовчики, 24 гр. Козак Людмилі 
Миколаївні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Вовчики, 24, гр. Козак Людмили 
Миколаївни, 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. Будки, вул. Вовчики, 24, 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 Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. Вовчики, 24, 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. 
 

 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
            

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  « 21 »  травня 2021 року           № 598 
     
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5710 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр.                                                                                                      
Ксьондзу Степану Миколайовичу 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5710 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 

           Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
                    
                   

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 599 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4968 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Мандзюку 
В.Л. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Володимира 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Мандзюку Володимиру Леонідовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4968 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року                № 600 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3274 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Мельничук Т.М. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Мельничук Тетяні Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3274 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року                  № 601 

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.  Лісова, 4, гр. 
Нікітюку М.С. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Лісова, 4, гр. Нікітюка Михайла 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул. Лісова, 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. Нікітюку Михайлу Степановичу 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. Лісова, 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. 
 

 

          Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
               Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року        №  602 

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.  Лесі Українки, 3, 
гр. Олещук Л.С. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка,  вул.  Лесі Українки, 3, гр. Олещук Лесі 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка,  вул.  Лесі Українки, 3, 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. Олещук Лесі Степанівні  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.  Лесі Українки, 3, 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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 603 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8991 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі М.Я. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 
Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Яковичу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8991 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

   
від  «21»  травня  2021 року       № 604 
 
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, 46, гр. Пацулі М.Я. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 46,  гр. Пацули Миколи 
Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Шевченка, 46, 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. Пацулі Миколі Яковичу 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, 46, 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. 
 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 

 
  

  

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 605 
 
Про внесення змін в рішення сесії № 147 від 
26.01.2021р та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,4800 га та 0,2700 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Побережній Л.П. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Польова, 1, гр. Побережної  Людмили 
Павлівни, яка просить внести зміни в рішення другої сесії № 147 від 29.01.2021 р. та надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни в рішення другої сесії №147 від 29.01.2021 р. виклавши п.1 в такій 
редакції «Надати дозвіл гр. Побережні Людмилі Павлівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4800 га та 
0,2700 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі». 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П΄ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «21»  травня  2021 року       № 606 
  
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. Липина, 2, гр. Самборській Р.М. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Самборській Раїсі Миколаївні 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. Липина, 2, 
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. 
 

        Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
        Пацула В.Ф.      

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П΄ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «21»  травня  2021 року       № 607 
  
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. Липина, 11, гр. Самборському М.П. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липина, 11, гр. Самборського Миколи 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Самборському Миколі Петровичу 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. Липина, 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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Пацула В.Ф.       

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «21» травня 2021 року                                                                                  № 608 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства  
площею 0,1316 га та 0,2430 га в с. Комарівка  
гр. Самборському М.П. 
  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка гр. Самборського Миколи Петровича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, 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. Самборському Миколі Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1316 га та площею 0,2430 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко 

 
            Пацула В.Ф. 
 
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 609 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3686 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. 
Самборському М.П. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Самборському Миколі Петровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3686 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 610 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,7926 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. 
Самборському М.П. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Самборському Миколі Петровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7926 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «21»  травня 2021 року       № 611 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,7440 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Сотнічук В.Р. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Сотнічук Валентині Романівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7440 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

 
 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року         №  612 

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. Будки,  вул.  Володимирська, 35, 
гр. Стояновському Р.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. Стояновського 
Ростіслава Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Будки, вул. Володимирська, 35, 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. Стояновському Ростіславу Васильовичу 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. Будки, вул. Володимирська, 
35, 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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
                  Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року         №  613 

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. Будки,  вул.  Радивилівська, 15а, 
гр. Тівону М.А. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Радивилівська, 15а, гр. Тівона Миколи 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Будки, вул. Радивилівська, 15а, 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. Тівону Миколі Анатолійовичу 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. Будки, вул. Радивилівська, 
15а, 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. 
 

 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
                  Совбецька Н.Р. 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «21» травня 2021 року         №  614 

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.  Піщана, 64, гр. 
Ткачу В.Л. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка,  вул.  Піщана, 64, гр. Ткача Володимира 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка,  вул. Піщана, 64, 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. Ткачу Володимиру Леонідовичу 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. Піщана, 64, 
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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
                  Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П΄ЯТА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «21»  травня  2021 року       № 615 
  
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. Дубова, 11, гр. Юсюку І.Ф. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Дубова, 11, гр. Юсюка Ігора Федоровича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. 
Дубова, 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Юсюку Ігорю Федоровичу 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. Дубова, 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. 
 

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
Совбецька Н.Р.     

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року       № 616 

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

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Валігури Анатолія  
Миколайовича, 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. Валігурі Анатолію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,6000 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0698 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Валігурі Анатолію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0698 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Валігуру Анатолія Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

П΄ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня 2021 року        № 617 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею  0,9185  га для ведення особистого   
селянського господарства в с. Комарівка,  
гр. Камінському С.О. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Молодіжна, 18, гр. Камінського Слав΄яна 
Олексійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Камінському Слав΄яну Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  площею 0,9185 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0249                 
для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі 
сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Камінському Слав΄яну Олексійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,9185 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0249                 
для ведення особистого селянського господарства в с Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Камінського Слав΄яна Олексійовича зареєструвати речові права на 

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

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

 
         
   Міський голова                                                                           В.С. Бойко 
       
      Пацула В.Ф. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року                                                                  № 618 
        
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. Молодіжна, 18 гр. Камінському С.О. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Молодіжна, 18,  гр. Камінського 
Слав΄яна Олексійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Молодіжна, 18,  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. Затвердити гр. Камінському Слав΄яну Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га  за кадастровим номером  6123481000:04:001:0248 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Молодіжна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного  пункту. 

2. Передати гр. Камінському Слав΄яну Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га  за кадастровим номером 6123481000:04:001:0248  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарівка, вул. Молодіжна, 18. 

3. Зобов’язати  гр. Камінського Слав΄яна Олексійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством  порядку.  

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

 
 
     Міський голова                                                                           В.С. Бойко     
         Пацула В.Ф.            



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року         № 619 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  
в натурі (на місцевості) площею 0,3126 га та 0,4567 га 
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Будки, гр. Корж Л.Б. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Корж Ларисі Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,3126 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0359 та площею 0,4567 га за 
кадастровим номером 6123481000:01:001:0689 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Корж Ларисі Андріївні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,3126 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0359 та площею 
0,4567 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0689 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки. 

 
3. Зобов’язати гр. Корж Ларису Андріївну зареєструвати речові права на земельні 

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

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

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
    Совбецька Н.Р.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «21»  травня  2021 року           № 620 

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. 
Польова, 1,  гр. Корж Л.А. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Польова, 1, гр. Корж Лариси Андріївни, 
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. 
Польова, 1, 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. Корж Ларисі Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0358 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Польова, 1, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Корж Ларисі Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0358 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Польова, 1. 

 
3. Зобов’язати гр. Корж Ларису 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. 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
                                                                                                                                           
від  «21» травня  2021 року                                                                                      № 621 
        
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Шевченка, 41 гр. Ксьондзу С.М. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 41  гр. Ксьондза Степана  
Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Шевченка, 41,  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. Затвердити гр. Ксьондзу Степану  Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером  6123481000:04:001:0267 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул.  Шевченка, 41, землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного  пункту. 

2. Передати гр. Ксьондзу Степану  Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га  за кадастровим номером 6123481000:04:001:0267  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул. Шевченка, 41. 

3. Зобов’язати  гр. Ксьондза Степана  Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством  порядку.  

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

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Пацула В.Ф.          



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року                              № 622 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,6469 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Комарівка, гр. Нікітюку Б.М. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюка Бориса 
Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Нікітюку Борису Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,6469 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0263 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Нікітюку Борису Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6469 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0263 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Нікітюка Бориса Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21»  травня  2021 року                               № 623 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4000 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Комарівка, гр. Нікітюку М.Б. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюка Миколи 
Борисовича, 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. Нікітюку Миколі Борисовичу  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4000 га за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0702 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Нікітюку Миколі Борисовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0702 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Нікітюка Миколу Борисовича  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                      В.С. Бойко  
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
                                                                                 П’ЯТА   СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 
 

 
від  «21» травня 2021 року         №  624 

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. Валігури,  
вул. Л. Українки, 10,  гр. Олещуку В.Д. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л. Українки, 10, гр. Олещука Василя 
Даниловича, 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. Валігури, вул. 
Лесі Українки,10 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Олещуку Василю Даниловичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0115 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Л. Українки, 10, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Олещуку Василю Даниловичу, безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0115 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Л. Українки, 10. 

 
3.  Зобов’язати гр. Олещука Василя Даниловича, зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 Міський голова                                                                      В.С. Бойко  
 Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня 2021 року         № 625 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  
в натурі (на місцевості) площею 0,1947 га та 0,1533 га 
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Валігури, гр. Оліщуку М.В. 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Оліщуку Миколі Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1947 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0118 та площею 
0,1553 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0117 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Оліщуку Миколі Васильовичу  безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,1947 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0118 та площею 
0,1553 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0117 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури. 

 
3. Зобов’язати гр. Оліщука Миколу Васильовича  зареєструвати речові права на земельні 

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

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

 
 

Міський голова                                                              В.С. Бойко 
    Совбецька Н.Р.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 
                                                                                 П’ЯТА   СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 
 

 
від  «21» травня 2021 року            №  626 

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. Валігури,  
вул. Л. Українки, 10а,  гр. Оліщуку М.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л. Українки, 10а, гр. Оліщука Миколи 
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. Валігури, вул. Л. 
Українки,10а 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. Оліщуку Миколі Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0116 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Л. Українки, 10а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Оліщуку Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0116 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, 
вул. Л. Українки, 10а. 

 
3. Зобов’язати гр. Оліщука Миколу Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 Міський голова                                                              В.С. Бойко 
  Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «21»  травня  2021 року         № 627 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки вул. 
Радивилівська,  гр. Пальоні А.А. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Гагаріна, 4, гр. Пальони Андрія 
Андрійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Будки, 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. Пальоні Андрію Андрійовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2500 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0377 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. Радивилівська, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Пальоні Андрію Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0377 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Пальону Андрія Андрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Міський голова                                                              В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «21» травня  2021 року                                                                      № 628 
        
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. Л. Українки, 28,  гр. 
Пацулі Н.Д. 
 
Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Л. Українки, 28,  гр. Пацули Надії Дмитрівни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Л. 
Українки, 28,  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. Затвердити гр. Пацулі Надії Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га  
за кадастровим номером  6123481000:04:001:0033 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Л. Українки, 28, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного  пункту. 
 
2. Передати гр. Пацулі Надії Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0033 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка,  вул. Л. Українки, 28. 
 
3. Зобов’язати  гр. Пацулу Надію Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством  порядку.  
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
       
Міський голова                                                              В.С. Бойко 
Совбецька Н.Р.          



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
                                                                             
від  « 21 »  травня  2021 року                                                                                 № 629 
   
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) площею 0,6669 га для ведення  
товарного  сільськогосподарського виробництва  
на території  Почаївської  міської територіальної громади 
гр. Савчук Ользі Володимирівні 
 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 60, гр. Савчук Ольги Володимирівни, 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 територіальної громади,  керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 
118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України «Про 
внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 
на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Савчук Ользі Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6669 
га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0705 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
2. Передати у власність гр. Савчук Ользі Володимирівні земельну ділянку площею 0,6669 га за 

кадастровим номером 6123481000:01:001:0705 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
3. Зобов’язати гр. Савчук Ольгу Володимирівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 

         Міський голова                                                                          В.С. Бойко 
               
                 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

                                                                                  
від  « 21 »  травня  2021 року                                                                                  № 630  
        
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. Молодіжна, 17,  гр. Сотнічук Валентині 
Романівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 17,  гр. Сотнічук 
Валентини Романівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Сотнічук Валентині Романівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га  за кадастровим номером  6123481000:04:001:0254 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул. Молодіжна, 17, землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного  пункту. 

2. Передати гр. Сотнічук Валентині Романівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га  за кадастровим номером 6123481000:04:001:0254  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул. Молодіжна, 17. 

3. Зобов’язати  гр. Сотнічук Валентину Романівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством  порядку.  

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

 
 

Міський голова                                                                                  В.С. Бойко 
Трофимлюк Н.А. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21»  травня  2021 року        № 631 

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. Хмельницького Б. 15а,  
гр. Тивонюк Г.С. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Хмельницького Б. 15а, гр. Тивонюк Ганни 
Сергіївни, 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. 
Хмельницького Б., 15а, 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. Тивонюк Ганні Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0329 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Хмельницького, Б., 15а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Тивонюк Ганні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0329 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Хмельницького Б., 15а. 

 
3. Зобов’язати гр. Тивонюк Ганну 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. 
 

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
Капрічук О.М. 



 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                              № 632 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2400 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин,  гр.  Харчук М.О 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Харчук Миколі Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2400 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

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

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

 
 

Міський голова                                                                       В.С. Бойко 
 
            Л.В. Стахановська 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                                      № 633 
 
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. Лосятин, вул. Перекалок, 2,  гр. 
Нідзельській А.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перекалок, 2,  гр. Нідзельської Алли 
Іванівни, 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. Лосятин, вул. Перекалок, 2, 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. Нідзельській Аллі Іванівні 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. Лосятин, 
вул. Перекалок, 2, 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. 
 

Міський голова                                                             В.С. Бойко             
            
 
            Л.В.Стахановська 
 
 
 
 
 



                                                                     

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П΄ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                            № 634 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3837 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка,  гр.  Коцюбі 
Г.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 32а гр. Коцюби Григорія 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Коцюбі Григорію Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3837 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

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

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

 
  
 

Міський голова                                                                     В.С. Бойко 
                   
 
 
 
 
 
 



                                                                         

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П΄ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21  »  травня 2021 року                                                       № 635 
 
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. Борщівка, вул. Заболотна, 32а , гр. 
Коцюбі Г.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, гр. Коцюби Григорія 
Васильовича, 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. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, 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. Коцюбі Григорію Васильовичу 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. 
Борщівка, вул. Заболотна, 32а, 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. 
 
 
 
Міський голова                                                                 В.С. Бойко 

                   
            Стахановська Л.В. 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від « 21 »  травня  2021 року         № 636 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної 
ділянки площею 0,2400 га для будівництва 
індивідуального житлового будинку в с. 
Лосятин вул. Ясна 
 
 Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 
0,2400 га для будівництва індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Ясна. 
 

2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п. 1 визначити 
Почаївську міську раду. 
 

3. Фінансування робіт  по виготовленню детального плану провести за рахунок                                                             
джерел не заборонених законом. 
  

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «    »  травня  2021 року        Проєкт 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,25 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ридомиль , 
вул. І. Франка, 12,  гр. Коровець Любові Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль , вул. І. Франка, 10 , гр. Коровець Любові 
Іванівни, 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. 
Ридомиль, вул. І. Франка, 12 , 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. Коровець Любові Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ридомиль , вул. І. Франка, 12 , 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.  
     

 
 

Кужель С. М.  
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня  2021 року                                № 638  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок  в 
натурі (на місцевості) площами 0,1057 га, 
0,2430 га, 0,1016 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, гр. 
Дорош Марії Леонтіївні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Дружби, 9, гр. Дорош Марії 
Леонтіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Дорош Марії Леонтіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин: 
площею 0,1057 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0692; 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0691; 
площею 0,1016 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0687, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Дорош Марії Леонтіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин: 
площею 0,1057 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0692; 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0691; 

      площею 0,1016 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0687. 
3. Зобов’язати гр. Дорош Марію Леонтіївну зареєструвати речові права на земельні 

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

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

            
 
 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
       



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня 2021 року                                  № 639 
 
Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок  площею 
0,2524 га та площею 0,2539 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Бобрик 
Надії Афанасівні 
 

Розглянувши заяву жительки смт Великі Бірки Тернопільського району, провул. 
Шкільний, 9 гр. Бобрик Надії Афанасіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин та передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б 
ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Бобрик Надії Афанасіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2524 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0218, площею 0,2539 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0217 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Бобрик Надії Афанасіївні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2524 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0218, площею 0,2539 
га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0217 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Бобрик Надію Афанасіївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                  



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня 2021 року                                    № 640 
 
Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність  земельної 
ділянки площею 0,3596 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Лосятин, гр. Вихованець Петру 
Миколайовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин  вул. Гната Голуба, 16 гр. Вихованець Петра 
Миколайовича, 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. Вихованець Петру Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,3596 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:001:0667 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Вихованець Петру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3596 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0667 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Вихованець Петра Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

          
            Міський голова                                                                   В.С. Бойко 
             
 
 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 » травня  2021 року                                   № 641 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2226 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Левківці, 87 гр. Деркач М.П. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Миколи 
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. 
Лосятин, вул. Левківці, 87, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада 

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

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2226 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0680 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Левківці, 87 землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Деркач Миколі Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2226 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0680 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Левківці, 87.  

3. Зобов’язати гр. Деркач Миколу 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. 
 
 
Міський голова                                                                     В.С. Бойко 

            
 



                                                  
                 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  « 21 »  травня 2021 року                                          № 642 
 

Про затвердження технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
площами 0,2263 га та 0,1981 га для ведення  
особистого селянського господарства в  
с. Лосятин, гр. Деркач Миколі Павловичу 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Деркач Миколі Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,2263 га за кадастровим номером 
6123484700:02:01:0685 та площею 0,1981 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0679 в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення,   в 
межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Деркач Миколі Павловичу безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,2263 га за кадастровим номером 
6123484700:02:01:0685 та площею  0,1981 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0679 в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Деркач Миколу Павловича зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                         В.С. Бойко 

        



 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 »  травня  2021 року                                   № 643 
 
Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність  земельної 
ділянки площею 1,3203 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Лосятин, гр. Русняк  Василю Іллічу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин  вул. Перекалок, 11, гр. Русняк Василя Ілліча, 
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. Русняк Василю Іллічу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,3203 га за кадастровим номером 
6123484700:02:003:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Русняк Василю Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,3203 га за кадастровим номером 6123484700:02:003:0003 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Русняк Василю Іллічу зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

            
 
 
 



 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                                        № 644 
 
Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1119 га для ведення 
особистого селянського господарства в  с. 
Лосятин, гр. Голубу Михайлу Михайловичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин  вул. Варшавська, 28 гр. Голуб Михайла 
Михайловича, 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. Голуб Михайлу Михайловичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,1119 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:1693 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Голуб Михайлу Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1119 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:1693 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Голуб Михайлу Михайловичу зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Міський голова                                                                В.С. Бойко 

 
             
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                                  № 645 
 
Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1700 га для 
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 29 гр. 
Сухомлину Віталію Михайловичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Левківці, 3, гр. Сухомлин Віталія 
Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 29 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. Сухомлин Віталію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1700 га за кадастровим 
номером 6123484700:02:001:0689 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 29, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Сухомлин Віталію Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1700 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0689 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 29. 

 
3. Зобов’язати гр. Сухомлин Віталію Михайловичу зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

          Міський голова                                                                     В. С. Бойко 
               
                  



 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня  2021 року                                          № 646 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1229 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної 
громади, гр. Слюсаренко Анастасії Василівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Польова, 3, гр. Слюсаренко Анастасії 

Василівни, 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 територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Слюсаренко Анастасії Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1229 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0806 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
2. Передати у власність гр. Слюсаренко Анастасії Василівні земельну ділянку площею 0,1229 

га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0806 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
3. Зобов’язати гр. Слюсаренко Анастасію Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

     
 
         Міський голова                                                                      В.С. Бойко 
              
                



 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА   СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня 2021 року                                             № 647 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,5726 га для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної 
громади, гр. Слюсаренко Анастасії Василівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Польова, 3, гр. Слюсаренко Анастасії 

Василівни, 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 територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Слюсаренко Анастасії Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,5726 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0813 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
2. Передати у власність гр. Слюсаренко Анастасії Василівні земельну ділянку площею 1,5726 

га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0813 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 

 
3. Зобов’язати гр. Слюсаренко Анастасію Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

        
             Міський голова                                                                    В.С. Бойко 
                
                   Л.В. Стахановська 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

П’ЯТА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « 21 » травня  2021 року                                   №  648 
 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3358 га; 0,1053 га; 
0,1135 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, 
гр. Костик Тетяні Олексіївні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перемоги, 13, гр. Костик Тетяни 
Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити гр. Костик Тетяні Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства: 
- площею 0,3358 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0672; 
- площею  0,1053 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0678; 
- площею 0,1135 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0688 в с. Лосятин, 

землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту. 
2. Передати гр. Костик Тетяні Олексіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства:  
-    площею  0,3358 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0672; 
-    площею  0,1053 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0678; 
-   площею 0,1135 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0688 в с.  Лосятин в 
межах населеного пункту. 

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

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

 
       Міський голова                                                                        В.С. Бойко   
          
        Стахановська Л.В. 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « 21 »  травня  2021 року                                № 638  
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок  в 
натурі (на місцевості) площами 0,1057 га, 
0,2430 га, 0,1016 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лосятин, гр. 
Дорош Марії Леонтіївні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Дружби, 9, гр. Дорош Марії 
Леонтіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Дорош Марії Леонтіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин: 
площею 0,1057 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0692; 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0691; 
площею 0,1016 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0687, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Дорош Марії Леонтіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин: 
площею 0,1057 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0692; 
площею 0,2430 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0691; 

      площею 0,1016 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0687. 
3. Зобов’язати гр. Дорош Марію Леонтіївну зареєструвати речові права на земельні 

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

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

            
 
 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
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	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
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	„Кременецькі гори” площею 10,694 га, яка розташована в с. Ридомиль за межами населеного пункту
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	№ 456 Екофрутс 14362 дет план зміна цільового
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року         № 456
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення детального плану території земельної ділянки комунальної форми власності площею 1,4362 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1559 в с. Лосятин з метою зміни її цільового призначення із зе...

	№ 457 право пост. корист. 2,0000 га
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року       № 457
	Про припинення права постійного користування
	земельною ділянкою площею 2,0000 га
	в м. Почаїв
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 458 Ясінський М.А.. над.тех.буд. - -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  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...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 3, гр. Ясінського Михайла Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) дл...

	№ 459 Лесик Н.Л.. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травень 2021 року         №  459
	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...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11, гр. Лесик Наталії Лонгінівні, яка 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 :

	№ 460 Яблонська Г.Ф.над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0910 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 1, гр. Яблонської Галини Федорівни, 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 :

	№ 461 Щербакові трьох. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                                     №  461
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Спортивна, 12, гр. Щербакової Наталії Володимирівни, Щербакової Марії Олегівни, Щербакова Олега Олеговича, які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (від...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 462 Попова Т.В. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                             №  462
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0828 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 26, гр. Попової Тетяни Віталіївни, 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 :

	№ 463 Процюк В.О. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                                 №  463
	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...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 66, гр. Процюка Володимира Олександровича, 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 :

	№ 464 Процюк В.О..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  « 21 »   травня 2021 року       № 464
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0176 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, Волинська, гр. Процюку Володимиру Олександровичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 66, гр. Процюка Володимира Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 465 Павлюк І.В..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року       № 465
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0741 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Толстого,
	гр. Павлюк Інні Володимирівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 11, гр. Павлюк Інни Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. П...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 466 Нечай Т.Ю..над.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про скасування дії рішення сьомого скликання сорок шостої сесії Почаївської міської ради №2039 від 30.08.2019р. та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та об...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Нечай Тетяни Юріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господа...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 468 Красевич Я.В..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року       № 468
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0911 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,
	гр. Красевичу Я.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 11, гр. Красевича  Ярослава Васильовича, який 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 :

	№ 469 Ковальчук С.Я. дозв  тех буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  21 » травня 2021 року         № 469
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, провулок Спортивний, 6, гр. Ковальчука Сергія Яковича, який 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 :

	№ 470 Жураківська С.С.. над.тех.буд. - -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 26, гр. Жураківської Світлани Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д...

	№ 471 Голуб спільна сумісна .над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0726 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Голуб Михайлу Орестовичу та Голуб Миколі Орестовичу
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка, 23, гр. Голуб Михайла Орестовича та Голуб Миколи Орестовича, які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в н...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 474 Голота В.В. зміна  конфігарації над тех док осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від «21» травня 2021 року                             № 474
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельної ділянки в натурі (на місцевості)
	у зв’язку зі  зміною  меж та конфігурації
	власної земельної ділянки площею 0,1392 га
	для ведення особистого селянського господарства в
	м. Почаїв, вул. Сагайдачного, гр. Голоті В.В.
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 475 Притула Р.В.над.тех.буд. зміна конфігурації
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельної ділянки в натурі (на місцевості)
	та конфігурації власної земельної
	ділянки площею 0,0900 га для ведення
	особистого селянського господарства в
	м. Почаїв, вул. Сагайдачного, гр. Притулі Р.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 29, гр. Притули Руслана Віталійовича, який 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 :

	№ 477 Наклюцький Ю.О.над.дозвіл детальний план
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового бу...
	Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Спадиста, 8, кв.11, гр. Наклюцького Юрія Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Наклюцькому Юрію Олександровичу на виготовлення детального плану території власної земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3479 з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особи...
	2. Визначити:

	№ 478 Голота Притула над.дозвіл детальний план зміна цільового
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок площею 0,1392 га та площею 0,0900 га із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуго...
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Сагайдачного,  гр. Голоти Валерія Володимировича та гр. Притули Руслана Віталійовича, які просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення власних земельних діля...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Голоті Валерію Володимировичу та гр. Притулі Руслану Віталійовичу на виготовлення детального плану території власних земельних ділянок площею 0,1392 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3154 та площею 0,0900 га за кадастров...
	2. Визначити:

	№ 479 Шалівка над дозвіл на дет. план
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення
	детального плану території земельної ділянки
	для будівництва індивідуальних житлових будинків
	площею 0,2000 га в м. Почаїв вул. Шалівка
	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 проекті...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва індивідуальних житлових будинків в м. Почаїв вул. Шалівка.
	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.

	№ 480 затв дет плану Фабрична
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Від «21» травня 2021 року                       № 480
	Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,1310 га для будівництва індивідуального житлового будинку та об’єкта торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична
	Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва  індивідуального житлового будинку та об’єкта торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична, Кременецького району, Тернопільської області, керуючись Законом України «Про регулювання містобуді...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,1310 га для будівництва  індивідуального житлового будинку та об’єкта торгівлі в м. Почаїв вул. Фабрична, Кременецького району, Тернопільської області.

	№ 481 Фабрична Ільчун П.В  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Ільчуну П.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 16, гр. Ільчуна Павла Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинк...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ільчуну Павлу Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з...

	№ 482 Фабрична Ільчун П.В 2 затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Ільчуну П.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 16, гр. Ільчуна Павла Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ільчуну Павлу Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з...

	№ 483 Фабрична Циганюк О.О.  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0850 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Циганюку  О.О.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 56, гр. Циганюка Олександра Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлово...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Циганюку Олександру Олександровичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор...

	№ 484 Фабрична Левандовський І.І  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0900 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Левандовському І. І.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 56, гр. Левандовського Івана Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового бу...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Левандовському Івану Івановичу  проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ...

	№ 485 Фабрична Паляниця Л.Д затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0800 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Паляниці Л.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Діброва, гр. Паляниці Людмили Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських б...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Паляниці Людмилі Дмитрівні  проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за...

	№ 486 Фабрична  Паляниця Л.Д 2 затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0800 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Паляниці Л.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Діброва, гр. Паляниці Людмили Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських б...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Паляниці Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за ...

	№ 487 Фабрична Петровський Т.О га затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,0800 га
	для будівництва і обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Петровському Т.О.
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 488 Фабрична Кравчук Ю.В.  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0800 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Кравчуку Ю.В.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 31, гр. Кравчука Юрія Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового буди...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Кравчуку Юрію Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з...

	№ 489 Фабрична Рожко В.С.  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,4000 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Рожко В.С.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика,  2а, гр. Рожко Валентини Савівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку,...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Рожко Валентині Савівні проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,4000 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кад...

	№ 490 Фабрична Мазуркевич Д.О затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Мазуркевичу Д.О.
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 491 Фабрична Мазуркевич Д.О  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Мазуркевичу Д.О.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С. Жука, 8, гр. Мазуркевича Дмитра Олексійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового буд...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мазуркевичу Дмитру Олексійовичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд...

	№ 492 Фабрична Сохацький В.П  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0800 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Сохацькому В.П.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 29, гр. Сохацького Валерія Петровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового буди...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сохацькому Валерію Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0800 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з...

	№ 493 Пришляк В.Є  затв проект  буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо
	відведення земельної ділянки із зміною її
	цільового призначення площею 0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового
	будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Пришляку В.Є.
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 494 Фабрична Сохацький Д.С 1 затв проект буд. по зм. - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Сохацькому Д.С.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 9, гр. Сохацького Дмитра Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового буди...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сохацькому Дмитру Сергійовичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з...

	№ 495 Фабрична Сохацький Д.С 2затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0750 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Сохацькому Д.С.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 9, гр. Сохацького Дмитра Сергійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового буди...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сохацькому Дмитру Сергійовичу проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0750 га   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ...

	№ 496 Харчук М.П затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року         № 496
	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. Злуки, 27,  гр. Харчуку М.П.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 27, Харчука Миколи Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Харчуку Миколі Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3740 для будівництва та обслуговув...

	№ 497 Трофимлюк Є.А затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року         № 497
	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 м. Почаїв, ву...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 26, гр. Трофимлюк Євгенії Анатоліївни, яка 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. Трофимлюк Євгенії Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3458 для будівництва та обслу...

	№ 498 Трофимлюк Є.А.  зат тех ОСГ
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею 0,0886 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Трофимлюк Є.А.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 26, гр. Трофимлюк Євгенії Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особисто...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 499 Недзельський В.А.  зат тех ОСГ
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Недзельському В.А.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 55, гр. Недзельського Василя Афанасійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 500 Магалюк Д.М затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року         № 500
	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 с. Валя Кузьмина, вул. Головна, 133 ж, Глибоцького району, Чернівецької області гр. Магалюка Дмитра Михайловича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянк...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Магалюку Дмитру Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3746 для будівництва та обслуго...

	№ 501 Лотовська Н.С затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року         № 501
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, ву...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 22, Лотовської Надії Сидорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуго...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Лотовській Надії Сидорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для будівництва та обслугов...

	№ 502 Кравчук М.А..затв тех буд 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року       № 502
	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. Шалівка, 25, гр. Кравчук Мирослави Володимирівни, 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. Кравчук Мирославі Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3745 для будівництва та обс...

	№ 503 Кармазенко А.С..затв тех буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  503
	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. Вишнева, 18, гр. Кармазенко Алли Степанівни, яка 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. Кармазенко Аллі Степанівні, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3735 для будівництва та обслуго...

	№ 504 Кармазенко А.С..  зат тех ОСГ
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0170 га для ведення особистого селянського господарства в
	м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Кармазенко А.С.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 18, Кармазенко Алли Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селян...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 505 Тичковський Б.К. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року       № 505
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0673 га для ведення особистого селянського господарства в
	м. Почаїв, вул. Шкільна,
	гр. Тичковському Б.К.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 31а, гр. Тичковського Бориса Константиновича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Тичковському Борису Константиновичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0673 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3516 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкі...

	№ 506 Миронюк М.П. затв ПРОЕКТ сад.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року         № 506
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, гр. Миронюку М.П.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5д, гр. Миронюка Михайла Петровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників та пере...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Миронюку Михайлу Петровичу  проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3743 для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, землі сільсь...

	№ 507 Богута С.Р. затв ПРОЕКТ сад.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року         № 507
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1101 га для індивідуального садівництва в м. Почаїв,   гр. Богуті С.Р.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 10а, гр. Богути Світлани Ростиславівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв та передати дану ділянку ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Богуті Світлані Ростиславівні  проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1101 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0603 для індивідуального садівництва в м. Почаїв,  землі сільськогосподарського...

	№ 508 Козак Н.Д. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року         № 508
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1496 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіал...
	Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,  вул. Перемоги, 14, гр. Козак Надії Дмитрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сіль...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Козак Надії Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1496 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1652 для ведення товарного сільського...

	№ 509 Процюк А.В. затв детального. по зміні ц п
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження детального плану території для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1500 га по вул. Зелена в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області, гр. Процюку А.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Копані, 38, гр. Процюка Анатолія Васильовича, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського госп...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Процюку Анатолію Васильовичу детальний план території для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд в зв’язку із зміною цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1500 га за кадастровим номером 612...

	№ 510 Ягенич В.О..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 510
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1469 га для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Ягеничу В.О.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Волинська, 3а, гр. Ягенича Володимира Олексійовича, який 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 :

	№ 511 Тараж МудрикА.В.над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»   травня 2021 року        № 511
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4738 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж,
	гр. Мудрик Анастасії Віталіївні
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 512 Тараж Олейник Г.В.. над. дозв.тех.ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року        № 512
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5400 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Тараж, гр. Олейник Г.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 32, гр. Олейник Ганни Василівни, 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 :

	№ 513 Тараж Олексій Х.А.. дозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року        №  513
	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 м. Тернопіль, проспект Злуки, 31/65, гр. Олексій Христини Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцев...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 514 Тараж Сімора А.О. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  514
	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...
	гр. Сіморі А.О.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 80, гр. Сімори Анатолія Олександровича, який 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 :

	№ 515 Тараж Сімора А.О..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 515
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,3035 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,  вул. Зарічна,
	гр. Сіморі А.О.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 80, гр. Сімори Анатолія Олександровича, 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 :

	№ 516 Тараж Сімора А М.. над.тех.буд. - -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   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 м. Почаїв, вул. Медова, 6, гр. Сімори Анатолія Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для б...

	№ 517 Тараж Сімора А.М над. дозв.проект ОСГ - -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року        № 517
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3509 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,
	гр. Сіморі  А.М.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Медова, 6, гр. Сімори Анатолія Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ком...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 518 Тараж Фарина М.М.. 2 над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 518
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6034 га для ведення особистого селянського господарства в c. Старий Тараж,
	гр. Фарині М.М.
	Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова,  Тернопільського р-ну       гр. Фарини Миколи Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого се...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 519 Тараж Фарина М.М..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 519
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4239 га для ведення особистого селянського господарства в c. Старий Тараж,
	гр. Фарині М.М.
	Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова,  Тернопільського р-ну гр. Фарини Миколи Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянськ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 520 Тараж Кульчинський Ю.С.. над.тех.буд. -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   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. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва...

	№ 521 Тараж Кульчинський Ю.С .2над. дозв.проект ОСГ - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року        № 521
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1800 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж,
	гр. Кульчинському Ю.С.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 522 Тараж Кульчинський Ю.С .1 над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року        № 522
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3408 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж,
	гр. Кульчинському Ю.С.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Кульчинського Юрія Станіславовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 523 Кошіль Ю.С над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року        № 523
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3200 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,
	гр. Кошілю Ю.С.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 154, гр. Кошіля Юрія Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Кома...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 524 Тараж Шилюк З.Д. над.товарне 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1.65 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
	на території Почаївської міської територіальної громади гр. Шилюк Зої Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Новоставці Теофіпольського району, Хмельницької області, гр. Шилюк Зої Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нат...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 525 Тараж Завацький І.В. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року         № 525
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами  0,6642 га, 0,1896 га, 0,1897 га, 0,6754 га, 0,2059 га, та 0,2058 га  для ведення товарного сільськогосподарс...
	гр. Завацькому І.В.
	Розглянувши заяву жителя  с. Глинськ,  вул. Гагаріна, 12, Світловодського р-ну, Кіровоградської області гр. Завацького Івана Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних діл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Завацькому Івану Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):
	- площею 0,6642 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2649,
	- площею 0,1896 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2647,
	- площею 0,1897 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2648,
	- площею 0,6754 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2650,
	- площею 0,2059 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2651,
	- площею 0,2058 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2646 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади.

	№ 526 Ст. Почаїв Гладун П.Д.дозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                   №  526
	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 м. Когалим Російської Федерації, гр. Гладуна Павла Дмитровича, який 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 :

	№ 527 Ст. Почаїв ВалігураО.О. дозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня 2021 року         №  527
	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, 67, гр. Валігури Олександри Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на м...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 528 Ст. Почаїв Валігура О.О.. над. дозв.тех.ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року        № 528
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2600 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, гр. Валігурі О.О.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, гр. Валігури Олександри Олександрівни яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на мі...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 529 Ст. Почаїв Вололшин С.Д  дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року         №  529
	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, 20, гр. Волошин Світлани Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцев...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 530 Ст. Почаїв Волошин СД.. над. дозв.тех.ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня  2021 року        № 530
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельних ділянок в натурі (на місцевості)
	площею 0,2470 га та площею 0,1065 га для
	ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Почаїв, гр. Волошин С.Д.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. Волошин Світлани Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевос...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 531 Ст. Почаїв Мельничук Н.В.. дозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21  » травня 2021 року         №  531
	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. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівни, яка 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 :

	№ 532 Мельничук Н.В...над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року                   № 532
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4502 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, гр. Мельничук Н.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 533 Ст.Почаїв Почаїв Антонюк Н.Й Сзатв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року         № 533
	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. Лісовики, 28, гр. Антонюк Ніни Йосипівни, яка 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. Антонюк Ніні Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1075 для будівництва та обслуговуван...

	№ 534 Ст. Почаїв Антонюк Н.Й.  зат тех ОСГ
	СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею 0,2395 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, гр. Антонюк Н.Й.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 29, гр. Антонюк Ніни Йосипівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особисто...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 535 Ст. Почаїв Нечай О.В.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21»  травня 2021 року         № 535
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2499 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Поч...
	вул. Крамарі, 46,  гр. Нечай Олегу Володимировичу
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 48, гр. Нечай Олега Володимировича, який 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. Нечай Олегу Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2499 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1069 для будівництва та обслугов...

	№ 536 Ст. Почаїв Нечай П.Ф.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року         № 536
	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...
	вул. Крамарі, 48,  гр. Нечай Павлу Феофановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Крамарі,48, гр. Нечай Павла Феофановича, 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. Нечай Павлу Феофановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1068 для будівництва та обслуговува...

	№ 537 Ст. Почаїв Пуренко О.М. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня  2021 року                     № 537
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1916 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Cтарий Почаїв, вул. Озеро,
	гр. Пуренко О.М.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 69, гр. Пуренко Ольги Миколаївни, 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. Пуренко Ользі Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1916 га за кадастровим номером 6123487800:02:002:0010 для ведення особистого селянського господарства в с.Старий Почаїв, вул. Озеро, з...

	№ 538 Ст. Почаїв Савчук М.В.затв детального. по зміні ц п - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1500 га в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, гр. Савчуку М.В.
	Розглянувши заяву жителя с.Старий Почаїв, вул. Озеро, 1, гр. Савчука Миколи Васильовича, який просить затвердити детальний план території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв вул. Ради...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Савчуку Миколі Васильовичу детальний план території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,1500 га в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська.

	№ 539 Ст. Почаїв Фандалюк Л.О Сзатв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року         № 539
	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...
	вул. Копані, 43,  гр. Фандалюк Л.О.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 43, гр. Фандалюк Лідії Олександрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Фандалюк Лідії Олександрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1065 для будівництва та обслу...

	№ 540 Ст.Почаїв Фандалюк Л.О.  зат тех ОСГ
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею 0,3600 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Фандалюк Л.О.
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, 43, гр. Фандалюк Лідії Олександрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 541 Ст. Почаїв Ягенич О.В. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня  2021 року                                                   № 541
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Cтарий Почаїв, вул. Крамарі,
	гр. Ягеничу О.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Некова, 3, гр. Ягенича Олександра Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ягеничу Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1077 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. К...

	№ 542 лідих. Шевчук Л.Д. дозв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА 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...
	гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова,1 гр. Шевчук Людмили Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для буд...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 543 ЛІДИХІВ дозв проект Шевчук Л.Д.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року                № 543
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5089 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова, 1 гр. Шевчук Людмили Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ліди...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні,  на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5089 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів вул. Козакова, землі сільськогосподарського...

	№ 544 ЛІДИХІВ Шевчук Л.Д. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року                № 544
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2838 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова,1 гр. Шевчук Людмили Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідих...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні,  на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2838 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, ...

	№ 545 Лідихів Гудима В.І. дозв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2110 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Гудимі Василю Івановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Степана Бандери, 25  гр. Гудими Василя Івановича, який 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 :

	№ 546 Лідихів дозв техн осг Гудима Василь І.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Від «21» травня 2021 року         №  546
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельних ділянок в натурі (на місцевості)
	площами 0,0841 га, 0,1099 га, 0,1091 га, 0,2347 га,
	та 0,1345 га для ведення особистого селянського
	господарства  в с. Лідихів гр. Гудимі Василю Івановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. Гудими Василя Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистог...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 547 Лідихів Бойцов М.Д. дозв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА 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...
	гр. Бойцов Миколі Дмитровичу
	Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Вербицька,4/229  гр. Бойцов Миколи Дмитровича, який 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 :

	№ 548 Лідихів Бойцов М.Д. дозв проет осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року                № 548
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2009 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, гр. Бойцов Миколі Дмитровичу
	Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Вербицького, 4/229, гр. Бойцов Миколи Дмитровича, який 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 :
	2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

	№ 549 Лесик Н.Л.. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року         №  459
	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...
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11, гр. Лесик Наталії Лонгінівні, яка 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 :

	№ 549 Лідихів Хрущ Т.М. дозв товарне
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від «21» травня 2021 року                                                                                                № 549
	Про надання  дозволу на виготовлення технічної
	документації із землеустрою щодо встановлення
	(відновлення) меж земельної ділянки  натурі
	(на місцевості) площею 1,43 га умовних кадастрових
	гектарах  для ведення товарного  сільськогосподарського
	виробництва на території с. Лідихів Почаївської  міської
	територіальної громади
	гр. Хрущ Тетяні Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської області гр. Хрущ Тетяни Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на...
	В И Р І Ш И Л А :
	Заревняк А.В.

	№ 550 ЛІДИХІВ  Собчук М.С. дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»   травня 2021 року        № 550
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,3169 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів,
	гр. Собчуку Миколі Степановичу
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 551 ФОП Батюх В. І. над.проект буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2980 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на умовах оренди в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б,
	ФО-П Батюху Василю Івановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, ФО-П Батюха Василя Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б, к...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 552 Лідихів Чорнобай М.Л. затв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів в...
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Озерна, 12 гр. Чорнобай Миколи Леонтійовича, 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 :

	№ 553 Лідихів Олійник М.В. ЗАТВ ПРОЕКТ ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року                 №  553
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1489 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів гр. Олійник Марії Василівні
	Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Липова, 9 гр. Олійник Марії Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дану ді...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Олійник Марії Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1489 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0551 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогоспо...

	№ 554 Лідихів Фендич затв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року                 №  554
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3281 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів гр. Фендич  Василю Петровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9 гр. Фендича Василя Петровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дану ді...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Фендичу Василю Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3281 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0549 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосп...

	№ 555 Лідихів Фендич затв техн буд
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2061 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Лідихів,...
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9, гр. Фендича Василя Петровича, який 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 :

	№ 556 Лідихів Фендич затв техн осг
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1346 га, 0,0767 га, 0,1164 га,  та 0,0761 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, ...
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Липова, 9, гр. Фендича Василя Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селян...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 557 Лідихів Дубинюк Т.В. затв товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21» травня 2021 року                            № 557
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,8267 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської...
	гр. Дубинюк Тетяні Володимирівні
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Дубинюк Тетяні Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,8267 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1650 для ведення товарного сіл...

	№ 558 Лідихів Ярмусь Г.В. затв товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21» травня 2021 року                                    № 558
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2007 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської...
	гр. Ярмусь Ганні Вікторівні
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ярмусь Ганні Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2007 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1025 для ведення товарного сільсько...

	№ 559 Бас М. І. над проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 » травня 2021 року                                      № 559
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3307 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Бас Марії Іванівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 18, гр. Бас Марії Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 560 Бобрик Г. П.  над.товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництв...
	Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. Даніва, 9, гр. Бобрик Ганни Павлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для веден...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 561Гладковський В. В. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА 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. Ридомиль, вул. Криворукова, 71, гр. Гладковського Володимира Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на м...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 562 Гринюк І. І. над проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »  травня  2021 року                                      № 562
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3662 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Гринюку Івану Івановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, гр. Гринюка Івана Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридом...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 563 Коровець Л. І. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА 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. Ридомиль, вул. І. Франка, 10, гр. Коровець Любові Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) дл...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 564 Кучер І. І.  над.товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництв...
	Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Плитниця 2, буд. 29, гр. Кучера Івана Івановича, який 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 :

	№ 565 Кучер П. І.  над.товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) плошею 2,11 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництв...
	Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Криворукова, 73, гр. Кучер Петра Івановича, який 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 :

	№ 566 Кучер П. І.  над. дозв на товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництв...
	Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Криворукова, 73, гр. Кучер Петра Івановича, який 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 :

	№ 567 Остапчук М.Ф. над проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від     « 21 »   травня  2021 року                              № 567
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5058 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, вул. Польова гр. Остапчук Марії Федорівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Польова, 4, гр. Остапчук Марії Федорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Рид...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 568 Талемонюк В. І. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА 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. Почаїв, вул. Винниченка, 31, гр. Талемонюк Віри Іванівни, 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 :

	№ 569 Цибульський О. Ю.  над.товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,11 в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництв...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48, гр. Цибульського Олексія Юрійовича, який 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 :

	№ 570 Білорус В. П. затв проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    « 21 »  травня 2021 року                                    № 570
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2537 га  в    с. Ридомиль, гр. Білорусу Віталію Петровичу
	Розглянувши заяву гр. Білоруса Віталія Петровича, жителя с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Білорусу Віталію Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2537 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0856 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськог...
	2. Передати гр. Білорусу Віталію Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2537 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0856 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

	№ 571 Букай В. В.  затв  ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 » травня 2021 року                               №  571
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,0815 га; 0,1747 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль  гр. Букай Віталію Васильо...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 7, гр. Букай Віталія Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого се...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Букай Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,0815 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0833 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1747 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0831 в с. Ридомиль
	землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.
	2. Передати гр. Букай Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства :
	- площею 0,0815 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0833 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1747 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0831 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Букай Віталія Васильовича зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом порядку.

	№ 572 Букай В. В. затв проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »   травня 2021 року                                 № 572
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площами 0,2055 га; 0,1992 га в с Ридомиль
	гр. Букай Віталію Васильовичу
	Розглянувши заяву гр. Букай Віталія Васильовича, жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 7, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати да...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Букай Віталію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,2055 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0876 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1992 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0824 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Букай Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,2055 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0876 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1992 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0824 в с. Ридомиль.

	№ 573 Гладковський І. К.  затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »   травня 2021 року                                     № 573
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1386 га; 0,1980 га; 0,1339 га; 0,2205 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  г...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 15, гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення ос...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,1386 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0889 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1980 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0898 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1339 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0896 в с. Ридомиль;
	- площею 0,2205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0921 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,1386 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0889 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1980 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0898 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1339 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0896 в с. Ридомиль;
	- площею 0,2205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0921 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом порядку.

	№ 574 Гладковський І. К. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »  травня 2021 року                          № 574
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 15, гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництв...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості), площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0882 для будівництв...
	2. Передати гр. Гладковскіму Івану Костянтиновичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0882 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридоми...
	3. Зобов’язати гр. Гладковскіго Івана Костянтиновича зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	№ 575 Гринюк Л. Я. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »  травня 2021 року                          № 575
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Гринюк Любові Яківни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуго...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Гринюк Любові Яківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0875 для будівництва і обслуговув...
	2. Передати гр. Гринюк Любові Яківні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0875 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. Центр...
	3. Зобовязати гр. Гринюк Любов Яківну зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 576 Гринюк Л. Я. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від      « 21 »    травня 2021 року                                      № 576
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1309 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Гринюк Любов Яківні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Гринюк Любові Яківни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого се...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Гринюк Любові Яківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,1309 га за кадастровим номером 612...
	2. Передати гр. Гринюк Любові Яківні безоплатно у власність земельні ділянки площею 0,1309 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0884 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Гринюк Любов Яківну зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 577 Давидюк В. А. затв  ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »   травня 2021 року                           № 577
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6668 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Давидюку Володимиру Адамовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 3, гр. Давидюка Володимира Адамовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистог...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Давидюку Володимиру Адамовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,6668 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0877 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.
	3. Зобовязати гр. Давидюка Володимира Адамовича зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 578 Кужіль М. М. затв  ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                                          № 578
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4068 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Кужілю Миколі Микитовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 13, гр. Кужіля Миколи Микитовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Кужілю Миколі Микитовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,4068 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0835 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Кужіля Миколу Микитовича зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	№ 579 Кужіль М. М. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від « 21»   травня 2021 року                               № 579
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2139 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 13, гр. Кужіля Миколи Микитовича, 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. Кужілю Миколі Микитовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2139 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0834 для будівництва та обслу...
	2. Передати гр. Кужілю Миколі Микитовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2139 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0834 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль, Центр...
	3. Зобов’язати гр. Кужіля Миколу Микитовича зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 580 Митрога В. В. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »   травня 2021 року                       № 580
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3573 га; 0,4921 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Митрозі Василю Васи...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 37, гр. Митроги Василя Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Митрозі Василю Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,3573 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0891 в с. Ридомиль;
	- площею 0,4921 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0881 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Митрозі Василю Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,3573 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0891 в с. Ридомиль;
	- площею 0,4921 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0881 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Митрогу Василя Васильовича зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

	№ 581 Нетеча Г. М. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »   травня 2021 року                             № 581
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 24, гр. Нетечі Галини Микитівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслугову...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Нетечі Галині Микитівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0825 для будівництва і обслуго...
	2. Передати гр. Нетечі Галині Микитівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0825 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. Лі...
	3. Зобов’язати гр. Нетечу Галину Микитівну зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 582 Нетеча Г. М. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »  травня 2021 року                           № 582
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,5267 га; 0,2387 га; 0,7330 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Нетечі Га...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 24, гр. Нетечі Галини Микитівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селя...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Нетечі Галині Микитівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,5267 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0847 в с. Ридомиль;
	- площею 0,2387 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0826 в с. Ридомиль;
	- площею 0,7330 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0900 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Нетечі Галині Микитівні безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,5267 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0847 в с. Ридомиль;
	- площею 0,2387 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0826 в с. Ридомиль;
	- площею 0,7330 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0900 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Нетечу Галину Микитівну зараєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

	№ 583 Савчук Г. А. затв проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року                       № 583
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6154 га для ведення особистого селянського господарства в                      с. Ридомиль, гр. Савчук Галині Адамівні
	Розглянувши заяву гр. Савчук Галини Адамівни, жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати ...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Савчук Галині Адамівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,6154 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0865 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

	№ 584 Савчук М. Ю. затв проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року                                      № 584
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2895 га для ведення особистого селянського господарства в                      с. Ридомиль,  гр. Савчук Марії Юріївні
	Розглянувши заяву гр. Савчук Марії Юріївни, жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та переда...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Савчук Марії Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2895 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0860 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

	№ 585 Савчук Ю О. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »   травня 2021 року                                № 585
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, гр. Савчука Юрія Олександровича, який 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. Савчуку Юрію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0843 для будівництва та об...
	2. Передати гр. Савчуку Юрію Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0843 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  с. Ридомиль, ву...
	3. Зобов’язати гр. Савчука Юрія Олександровича речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 586 Савчук Ю. О. затв проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 » травня 2021 року                                 № 586
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2781 га для ведення особистого селянського господарства в                      с. Ридомиль, гр. Савчуку Юрію Олександровичу
	Розглянувши заяву гр. Савчука Юрія Олександровича, жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 42, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та перед...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Савчуку Юрію Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2781 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0885 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

	№ 587 Сорока В. В. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від « 21 »   травня 2021 року                          № 587
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,0500 га; 0,1643 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Сороці Віктору Воло...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 44, гр. Сороки Віктора Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особи...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сороці Віктору Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0870 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1643 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0873 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Сороці Віктору Володимировичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0870 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1643 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0873 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Сороку Віктора Володимировича зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

	№ 588 Сорока В. П. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року                           № 588
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2317 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 36, гр. Сороки Василини Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуг...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сороці Василині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2317 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0906 для будівництва і обслуго...
	2. Передати гр. Сороці Василині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2317 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0906 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. Б...
	3. Зобов’язати гр. Сороку Василину Петрівну зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 589 Сорока М. М. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »   травня 2021 року                               № 589
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок площею 0,0934 га; 0,1078 га; 0,1447 га в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Сороці Ма...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 36, гр. Сороки Марії Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого се...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Сороці Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,0934 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0908 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1078 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0920 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1447 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0928 в с. Ридомиль,
	2. Передати гр. Сороці Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,0934 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0908 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1078 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0920 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1447 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0928 в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Сороку Марію Михайлівну зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

	№ 590 Хіміч М.П. затв тех. док осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 »   травня 2021 року                             № 590
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5762 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль  гр. Хімічу Миколі Петровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 5, гр. Хіміча Миколи Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селя...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Хімічу Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,5762 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0879 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.
	3. Зобов’язати гр. Хіміча Миколу Петровича зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 591 Цибульська Л. П. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від « 21 »  травня 2021 року                                               № 591
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,3893 га; 0,1406 га; 0,2066 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Цибульськ...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 24, гр. Цибульської Лідії Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Цибульській Лідії Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с. Ридомиль;
	2. Передати гр. Цибульській Лідії Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с. Ридомиль;
	- площею 0,2066 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0830 в с. Ридомиль.

	№ 592 Цигипало О. О. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від « 21 »   травня 2021 року                       № 592
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2527 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. Цигипало Оксані Олександрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 40, гр. Цигипало Оксани Олександрівни, 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 :
	3. Зобов’язати гр. Цигипало Оксану Олександрівну зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

	№ 593 Шостак О. Т. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   « 21 »  травня 2021 року                         № 593
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 35, гр. Шостак Олени Тимофіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуго...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0838 для будівництва і обслуго...
	2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0838 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. Кр...
	3. Зобов’язати гр. Шостак Олену Тимофіївну зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	№ 594  Цибульський І. П. над проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня  2021 року                              № 594
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 1,7602 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль,  гр. Цибульському Івану Павловичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака гр. Цибульського Івана Павловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридо...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 595 Будки Булат М.Д дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                      № 595
	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. Будки,  вул.  Дружби, 11, гр. Булат Марії Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будів...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 595 Булат М.Д дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21  » травня 2021 року         №  595
	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. Будки,  вул.  Дружби, 11, гр. Булат Марії Дмитрівни, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для буді...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 596 Будки Білорус Н.Г.спільна частковаозв  техн буд - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                           №  596
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Вовчики, 24, гр. Білорус Надії Григорівні, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для буді...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 597 Будки Козак Л.М.спільна частковаозв  техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21 » травня 2021 року                        №  597
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Вовчики, 24, гр. Козак Людмили Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для буді...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 598 Будки Ксьондз С.М. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  « 21 »  травня 2021 року           № 598
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5710 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр.                                                                 ...
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 41, гр. Ксьондза Степана Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 599 Будки .Мандзюк В.Л.над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 599
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4968 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Мандзюку В.Л.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Володимира Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 600 Будки Мельничук Т.М.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року                № 600
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3274 га для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, гр. Мельничук Т.М.
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Мельничук Тетяни Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись ст....
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 601 Будки Нікітюк М.С. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року                  № 601
	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. Лісова, 4, гр. Нікітюка Михайла Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) дл...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 602 Будки Олещук Л.С дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року        №  602
	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. Комарівка,  вул.  Лесі Українки, 3, гр. Олещук Лесі Степанівни, 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 :

	№ 603 Будки Пацула М.Я.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 603
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8991 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі М.Я.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комар...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 604 Будки Пацула М.Я.тех док буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   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, 46,  гр. Пацули Миколи Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для б...

	№ 605 Будки Побережна Л.П. .над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 605
	Про внесення змін в рішення сесії № 147 від 26.01.2021р та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4800 га та 0,2700 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, ...
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Польова, 1, гр. Побережної  Людмили Павлівни, яка просить внести зміни в рішення другої сесії № 147 від 29.01.2021 р. та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельн...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 606 Будки Самборська Р.М.над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА 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. Комарівка вул. Липина, 2, гр. Самборської Раїси Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) дл...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 607 Будки Самборський М.П. 0,25 над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА 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. Липина, 11, гр. Самборського Миколи Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 608 Будки Самборський М.П. 0,1316 га 0,2430 га над.дозв. ТД для осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від «21» травня 2021 року                                                                                  № 608
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
	ведення особистого селянського господарства
	площею 0,1316 га та 0,2430 га в с. Комарівка
	гр. Самборському М.П.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка гр. Самборського Миколи Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого селя...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 609 Будки Самборський М.П. 0,3686 над. дозв.проекту ОСГ. (2)
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 609
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3686 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Самборському М.П.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липина, 11, гр. Самборського Миколи Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 610 Будки Самборський М.П. 0,7926 над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 610
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7926 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Самборському М.П.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липина, 11, гр. Самборського Миколи Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 611 Будки Сотнічук В.Р. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	від  «21»  травня 2021 року       № 611
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7440 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Сотнічук В.Р.
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Молодіжна, 17, гр. Сотнічук Валентини Романівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 612 Будки Стояновський Р.В. над дозв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  612
	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. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. Стояновського Ростіслава Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на мі...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 613 Будки Тівон М.А. над дозволу буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  613
	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. Будки, вул. Радивилівська, 15а, гр. Тівона Миколи Анатолійовича, який 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 :

	№ 614 Будки Ткач В.Л дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  614
	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.  Піщана, 64, гр. Ткача Володимира Леонідовича, який 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 :

	№ 615 Будки  Юсюк І.Ф. над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА 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. Дубова, 11, гр. Юсюка Ігора Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для буді...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 616 Будки  Валігура А. М.затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року       № 616
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Комарівка, гр. Валігурі А.М.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Валігури Анатолія  Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, та пе...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Валігурі Анатолію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0698 для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сіль...

	№ 617 Будки Камінський С.О.про затв тех док осг
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із
	землеустрою щодо встановлення (відновлення)
	меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
	площею  0,9185  га для ведення особистого
	селянського господарства в с. Комарівка,
	гр. Камінському С.О.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Молодіжна, 18, гр. Камінського Слав΄яна Олексійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в натурі (на місцевості) для ведення ос...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 618 Будки Камінський С.О.про затв. ТД для будівництва.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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. Молодіжна, 18,  гр. Камінського Слав΄яна Олексійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівниц...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 619 Будки Корж Л.А.  зат тех ОСГ
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
	в натурі (на місцевості) площею 0,3126 га та 0,4567 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Будки, гр. Корж Л.Б.
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Корж Лариси Андріївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 620 Будки Корж Л.Азатв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року           № 620
	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. Польова, 1, гр. Корж Лариси Андріївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговуван...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Корж Ларисі Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0358 для будівництва та обслуговуванн...

	№ 621 Будки Ксьондз С.М.про затв. ТД для будівництва.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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. Шевченка, 41  гр. Ксьондза Степана  Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва т...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 622 Будки Нікітюк Б.М. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року                              № 622
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6469 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Комарівка, гр. Нікітюку Б.М.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюка Бориса Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, та передати ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Нікітюку Борису Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6469 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0263 для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільсь...

	№ 623 Будки Нікітюк М.Б затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року                               № 623
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Комарівка, гр. Нікітюку М.Б.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 68, гр. Нікітюка Миколи Борисовича, 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. Нікітюку Миколі Борисовичу  проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0702 для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськ...

	№ 624 Будки Олещук В.Д..затв тех буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року         №  624
	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. Валігури,
	вул. Л. Українки, 10,  гр. Олещуку В.Д.
	Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л. Українки, 10, гр. Олещука Василя Даниловича, 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. Олещуку Василю Даниловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0115 для будівництва та обслугову...

	№ 625 Будки Оліщук М.В.  зат тех ОСГ
	СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
	в натурі (на місцевості) площею 0,1947 га та 0,1533 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Валігури, гр. Оліщуку М.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л. Українки, 10а, гр. Оліщука Миколи Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особис...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 626 Будки Оліщук М.В..затв тех буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21» травня 2021 року            №  626
	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. Валігури,
	вул. Л. Українки, 10а,  гр. Оліщуку М.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л. Українки, 10а, гр. Оліщука Миколи Васильовича, який 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. Оліщуку Миколі Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0116 для будівництва та обслугов...

	№ 627 Будки Пальона А.А.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «21»  травня  2021 року         № 627
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки вул. Радивилівська,  гр. Пальоні А.А.
	Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Гагаріна, 4, гр. Пальони Андрія Андрійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Пальоні Андрію Андрійовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0377 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і ...

	№ 628 Будки Пацула Н.Д. про затв. ТД для будівництва.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 жительки с. Комарівка, вул. Л. Українки, 28,  гр. Пацули Надії Дмитрівни, яка 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 :

	№ 629 Будки Савчук О.В.про затв. товарного
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	в натурі (на місцевості) площею 0,6669 га для ведення
	товарного  сільськогосподарського виробництва
	на території  Почаївської  міської територіальної громади
	гр. Савчук Ользі Володимирівні
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 60, гр. Савчук Ольги Володимирівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сіль...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 630 Будки Сотнічук В.Р. про затв. ТД для будівництва.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П΄ЯТА   СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 17,  гр. Сотнічук Валентини Романівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва ...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 631 Будки Тивонюк Г.Сзатв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  « 21»  травня  2021 року        № 631
	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. Хмельницького Б. 15а, гр. Тивонюк Ганни Сергіївни, 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. Тивонюк Ганні Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0329 для будівництва та обслуговува...

	№ 632 Лосятин Харчук дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 633 Лосятин Нідзельська дозв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	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. Лосятин, вул. Перекалок, 2,  гр. Нідзельської Алли Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д...
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 634 Лосятин Коцюба дозв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	№ 635 Лосятин Коцюба Г.В. над дозв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	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. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, гр. Коцюби Григорія Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)...

	№ 636 Лосятин Федейко дет. план
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,2400 га для будівництва індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Ясна
	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 проекті...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,2400 га для будівництва індивідуального житлового будинку в с. Лосятин вул. Ясна.
	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.

	№ 637 Коровець Л. І. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	П’ЯТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спору...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль , вул. І. Франка, 10 , гр. Коровець Любові Іванівни, 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 :

	№ 638 Лосятин Дорош затв техн осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 639 Лосятин Бобрик зат проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 640 Лосятин Вихованець затв. проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 641 Лосятин Деркач затв техн буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 642 Лосятин Деркач М.П. затв тех док осг
	№ 643 Лосятин Русняк затв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 644 Лосятин Голуб затв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 645 Лосятин Сухомлин проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 646 Лосятин Слюсаренко затв техн пай 01229
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 647 Лосятин Слюсаренко затв техн пай 15726
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 648 Лосятин Костик затв техн осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	№ 649 Лосятин Дорош затв техн осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ


