
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,4525га 

та 0,2936га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Нікітюку В.С. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Лісова, 8, гр. Нікітюка Володимира 

Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Нікітюку Володимиру Степановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4525га та 

0,2936га 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.  

 

 

 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Лісова, 8, гр. Нікітюку В.С. 

 

1. Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Лісова, 8 гр. Нікітюка Володимира 

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, 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 : 

 

2. Надати дозвіл гр. Нікітюку Володимиру Степановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Лісова, 8, 

землі житлової та громадської забудови, 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. 
 

 

       

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Миру, 43, гр. Богуті М.В. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Миру, 43, гр. Богути Миколи 

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. 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. Богуті Миколі Васильовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Миру, 43, 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. 
 

 

       

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «    » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  

площею 0,4273га та 0,6564га в с. Комарівка  

гр. Богуті М.В. 

  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка  вул. Миру, 43 гр. Богути Миколи 

Васильовича, 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. Богуті Миколі Васильовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,4273га та площею 0,6564га для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту 

с. Комарівка, землі особистих селянських господарств,сільськогосподарські 

угіддя,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. 

 
 

 

 
 

                  Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 
 

 

 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Володимирська, 2, гр. Самборській Н.П. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Володимирська, 2, гр. Самборської Надії 

Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Будки, 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 Надії Петрівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

господарських будівель і споруд в с. Будки вул. Володимирська, 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. 
 

 

       

          Староста                                                                               В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «    » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

для ведення особистого селянського  

господарства площею 0,3930га та 0,3274га  

в с. Будки гр. Самборській Н.П. 

  

             Розглянувши заяву жительки  с. Будки. вул. Володимирська, 2, гр. Самборської  

Надії Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 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. Самборській Надії Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,3930 га та площею 0,3274га для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту 

с. Будки, землі особистих селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, 

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. 

 
 

 

 
 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «     »  червня 2021 року        № ПРОЕКТ 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею  0,2028га та 0,2893га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, 

гр. Камінській О.С. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Молодіжна, 16, гр. Камінської Оксани 

Слав΄янівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати 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. Камінській Оксані Слав΄янівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

площею 0,2028га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0020 та площею 

0,2893га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0021 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення,  

в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Камінській Оксані Слав΄янівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2028га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0020 та площею 

0,2893га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0021 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Камінську Оксану Слав΄янівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1059га, 

0,1156га, 0,1552 га, 0,1440га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Любчик Г.М. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів  вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Любчик Галині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1059га, 0,1156 га, 0,1552 га, 

0,1440га 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.  

 

 

 

 

 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1059га, 

0,1156га, 0,1552 га, 0,1440га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Любчик Г.М. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів  вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Любчик Галині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1059га, 0,1156 га, 0,1552 га, 

0,1440га 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.  

 

 

 

 

 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Миру, 27, гр. Любчик Г.С. 

 

1. Розглянувши заяву жительки м. Радивилів, вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

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, 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. 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Любчик Галині Степанівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Миру, 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. 
 

 

 

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

       

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Миру, 27, гр. Любчик Г.С. 

 

          Розглянувши заяву жительки м. Радивилів, вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

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, 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. Любчик Галині Степанівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Миру, 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. 
 

 

 

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

       

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,3657га 

та 0,0950га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Любчик Г.С. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів  вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Любчик Галині Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,3657га та 0,0950га 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.  

 

 

 

 

 

 

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,3657га 

та 0,0950га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Любчик Г.С. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів  вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 

Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Любчик Галині Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,3657га та 0,0950га 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.  

 

 

 

 

 

 

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка,  

вул. Миру, 32, гр. Довгенко В.П. 

 

            Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Миру, 32, гр. Довгенко Віри Петрівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 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. Довгенко Вірі Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Миру, 32, 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. 
 

 

 

 Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

      

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,4145га 

та 0,6816га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Довгенко В.П. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка  вул. Миру, 32 гр. Довгенко Віри Петрівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок 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. Довгенко Вірі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площею 0,4145га та 0,6816га 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.  

 

 

 

 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки,  

провулок Миру 2, гр. Тівон А.І. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, провулок Миру, 2, гр. Тівон Анастасії 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. Будки, 

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. Тівон Анастасії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

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

господарських будівель і споруд в с. Будки, провулок Миру 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. 
 

 

       

         Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «    » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) межземельних ділянок в натурі  

(на місцевості) для ведення особистого селянського 

 господарстваплощею 0,2830га, 0,2536га та 0,1557га  

в с. Будки гр. Тівон А.І. 

  

             Розглянувши заяву жительки  с. Будки. провулок Миру, 2, гр. Тівон Анастасії 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 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. Тівон Анастасії Іванівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площею 0,2830га, 0,2536га та 0,1557га для ведення особистого 

селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту с. Будки, 

землі особистих селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, 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. 

 
 

 

 

 
 

         Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Польова, 3, гр. Грибенку Д.Г. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Польова, 3, гр. Грибенка Дмитра 

Григоровича, 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. Грибенку Дмитру Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Польова, 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. 
 

 

       

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «    » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  

площею 0,3548га та 0,3952га в с. Комарівка  

гр. Грибенку Д.Г. 

  

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка,  вул. Польова, 3 гр. Грибенка Дмитра 

Григоровича, 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. Грибенку Дмитру Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,3548га та 0,3952га для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту 

с. Комарівка, землі особистих селянських господарств, сільськогосподарські 

угіддя, 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. 

 
 

 

 
 

 

           Староста                                                                             В.Ф. Пацула 
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «    » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  

площею 0,2070га та 0,5200га в с. Будки 

гр. Плаксію М.І. 

  

Розглянувши заяву жителя  м. Узин, вул. Поповича, 60, Білоцерківського району, 

Київської області гр. Плаксія Михайла Івановича, 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. Будки, 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. Плаксію Михайлу Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2070га та площею 0,5200га для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту 

с. Комарівка, землі особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, 

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. 

 
 

 

 
 

 

         Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «     » червня 2021 року                                                                                  проект 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

дляведення особистого селянського  

господарства площею 0,4864га в с. Будки  

гр. Залізницькій О.М. 

  

             Розглянувши заяву жительки  с. Будки. вул. Дружби, 22, гр. Залізницької Ольги 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 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. Залізницькій Ользі Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4864га для ведення особистого 

селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту с. Будки, 

землі особистих селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, 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. 

 
 

 
 

 

 

                   Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1741га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, гр. Залізницькій О.М. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 22 гр. Залізницької Ольги 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Залізницькій Ользі Михайлівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1741га 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.  

 

 

 

 

 

 

         Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             

від «    » червня 2021 року                                                                                            проект 

Про надання  дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 2,25 умовних кадастрових 

гектарів  згідно сертифіката ТР № 0115427 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території  Почаївської  ТГ  

гр. Вознюк А.А. 

         

    Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул.Миру,32  гр. Вознюк Алли 

Андріївни, 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  на території  Почаївської ТГ, 

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. Вознюк Аллі Андріївні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 2,25 умовних  кадастрових  гектарів  згідно  сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серії ТР № 0115427  колективного сільськогосподарського  

підприємства  с. Комарівка для ведення   товарного  сільськогосподарського 

виробництва, яка  розташована на території  Почаївської ТГ, землі особистих 

селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2.  Гр. Вознюк Аллі Андріївні 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. 

 

          Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «      » червня 2021 року                  проект 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,25га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 

вул. Дружби, 39а, гр. Шабалян Н.М. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 39а, гр. Шабалян Неоніли 

Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Дружби, 39а, 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. Шабалян Неонілі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,25000га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0374 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 

вул. Дружби, 39а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Шабалян Неонілі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0374 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки , вул. 

Дружби, 39а. 

 

3.  Зобов’язати гр. Шабалян Неонілу 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. 
 

 

Староста                                                                 В.Ф. Пацула 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «    »  червня  2021 року                   проект 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,4241га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Валігури,  

гр. Брусняка Р.С. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Чапаєва, 3, гр. Брусняка Романа 

Сергійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури 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. Брусняку Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4241га за кадастровим номером 

6123481000:03:001:0119 для ведення особистого селянського господарства в  

с. Валігури, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Брусняку Роману Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4241га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0119 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Валігури. 

 

3. Зобов’язати гр. Брусняка Романа Сергійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Староста                                                                   В.Ф.Пацула  

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 
 

Про внесення змін в рішення  

№1824 від 12.04.2019р.  сорок другої сесії 

сьомого скликання Почаївської міської ради 

гр. Антонюк О.В., Степанюк Н.П. 

 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Козацька 40, гр. Антонюк Олени 

Володимирівни та Степанюк Надії Павлівни, які просять внести зміни в рішення № 1824 

від 12.04.2019р. сорок другої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, , 

керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань 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 №1824 від 12.04.2019р. сорок другої сесії сьомого скликання 

Почаївської міської ради, виклавши п.1 та п.2 даного рішення в наступній редакції:  

1.1. Затвердити гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні 

технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0684 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:1746 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Козацька, 40, землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

1.2. Передати гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0684 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:1746 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 40 

 

2. 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 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2345 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль ,  гр. 

Березі Віталію Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 42, гр. Берези Віталія 

Анатолійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства , керуючись п. б 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. Березі Віталію Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2345 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0839 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Березі Віталію Анатолійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2345 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0839 для ведення 

особистого селянського господарства в  с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати  гр. Березу Віталія Анатолійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «   »  червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,9023 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль гр. Березі Віталію 

Анатолійовичу 

  

Розглянувши заяву Берези Віталія Анатолійовича, жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 

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. Березі Віталію Анатолійовичу  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,9023 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0942 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Березі Віталію Анатолійовичу  безоплатно у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,9023 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0942 в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати  гр. Березу Ваталія Анатолійовича  зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0484 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Радивилівська, гр. Березій Ганні 

Пилипівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 61, гр. Березій Ганни 

Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв вул. Радивилівська, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Березій Ганні Пилипівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0484 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Радивилівська,  за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
          

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м.Почаїв вул. Радивилівська, 61, гр. 

Березій Ганні Пилипівні 

 

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Радивилівська, 61, гр. Березій Ганни 

Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська, 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 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. Надати дозвіл гр. Березій Ганні Пилипівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська, 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. 
 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «     »  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на 

умовах оренди  в  с. Комарівка,  вул. Миру, 41а 

гр. Богуті Ользі Яківні 

 

Розглянувши заяву жительки Сполучених Штатів Америки, гр. Богути Ольги Яківни, 

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 

с. Комарівка, вул. Миру, 41а, 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. Богуті Ользі Яківні 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. Комарівка, вул. Миру, 41а, 

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. 

 

 

 Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

      

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м.Почаїв вул. Липова, 50, гр. Бокотей 

Олені Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Липова, 50, гр. Бокотей Олени Петрівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

Липова, 50, 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 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. Надати дозвіл гр. Бокотей Олені Петрівні 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. Липова, 50, 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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0290 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Липова, гр. Бокотей Олені Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 50,  гр. Бокотей Олени Петрівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв 

вул. Липова, 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. Бокотей Олені Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0290 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Липова,  за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
          

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 

 
 

 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  ___________2021 року     № ПРОЄКТ  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин, вул. Варшавська, гр. Бондар 

В.В. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Вікторії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин по вул. Варшавська, керуючись п.а 

ч.1 ст.12, ст..79-1, ч.1 ст.116, 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.25 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондар Вікторії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин по вул. Варшавська, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища.  

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 

 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  ___________2021 року     № ПРОЄКТ  

 
Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 

0,0490 га для ведення індивідуального 

садівництва в с. Лосятин, гр. Бондар 

В.В. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Вікторії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондар Вікторії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0490 га для ведення 

індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища.  

 

 Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  ___________2021 року     № ПРОЄКТ  

 
Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0889га для ведення індивідуального 

садівництва в с. Лосятин, гр. Бондар О.В. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Олександра 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 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 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондар Олександру Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0889 га для 

ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

Документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

Меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га  

на умовах оренди для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в межах населеного пункту в с. Лосятин, вул. Варшавська, 27,  

гр. Бондар О.П. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Олени 

Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, 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. Бондар Олені Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Лосятин, вул. 

Варшавська, 27, за рахунок земель житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Гр. Бондар Олені Петрівні замовити та розробити технічну документацію із 

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

місцевості)  у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення робіт з 

землеустрою, та подати її на розгляд та затвердження у встановленому 

законодавством порядку. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «    »  червня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3650 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Борушок 

Надії Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 30, гр. Борушок Надії 

Павлівни, 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. Борушок Надії Павлівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 0,3650 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або 

постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Кужель С. М.  
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1964 

га; 0,6338 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, гр. 

Булат Марії Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Булат Марії Дмитрівни, яка просить надати 

дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись 

ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, 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. Булат Марії Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площею 0,1964 га; 0,6338 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       №ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,3547 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Будки,  гр. 

Зубкевич Галині Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Миру, 2, гр. Зубкевич Галини Петрівни, 

яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зубкевич Галині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства площею 0,3547 га за кадастровим 

номером 6123481000:02:001:0385 в с. Будки, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зубкевич Галині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3547 га за кадастровим 

номером 6123481000:02:001:0385 в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевич Галину Петрівну 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. 

 

         

 

 
            Совбецька Н.Р 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 

0,4414 га, 0,2921 га, 0,2977 га, 0,2402 га  для ведення 

особистого селянського господарства в  с. Будки,  

гр. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Миру, 2, гр. Зубкевича Ярослава Дмитровича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 

Будки, керуючись п. б 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. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства : 

- площею 0,4414 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0720; 

- площею 0,2921 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0383;  

- площею 0,2977 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0017; 

- площею 0,2402 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0016, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,4414 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0720; 

- площею 0,2921 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0383;  

- площею 0,2977 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0017; 

- площею 0,2402 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0016. 

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Ярослава Дмитровича 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. 

 

         

 

 
            Совбецька Н.Р 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «   »  травня  2021 року        ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,0522 га, 0,1908 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Будки,  

гр. Ковальову Віталію Віталійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Ковальову Віталію Віталійовичу, 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. 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. Ковальову Віталію Віталійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0522 га та площею 0,1908 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки, 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.  

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,5059 

га, 0,6144 га, 0,7214 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, гр. 

Мандзюку Леоніду Овксентійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Леоніда 

Овкентійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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 Леоніду Овксентійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5059 га, 

0,6144 га, 0,7214 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА 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 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с.Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Манзюку 

Леоніду Овксентійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Липова, 2,  гр. Мандзюку Леоніду 

Овксентійовичу, 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. Липова, 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. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу 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. Липова, 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. 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, гр. Нікітюку 

Михайлу Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Лісова, 4, гр. Нікітюка Михайла 

Михайловича, 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. Нікітюку Михайлу Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7500 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА 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 0,6500 га, 0,2049 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Комарівка,  

гр. Нікітюку Михайлу Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Лісова, 4, гр. Нікітюку Миколі 

Степановичу, 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. 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. Нікітюку Михайлу Степановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,6500 га, 0,2049 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.  

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5863 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі 

Миколі Яковичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 

Яковича, який просить 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. Пацулі Миколі Яковичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5863 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА 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 0,1245 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Комарівка,  

гр. Пацулі Миколі Яковичу 

 

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, вул. Шевченка, 46, гр. Пацулі Миколі 

Яковичу, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

особистого селянського господарства в с. 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 технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,1245 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, 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.  

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,1990 

га, 0,3439 га, 0,1372 га, 0,4523 га, 0,0778 га для 

ведення особистого селянського господарства 

в с. Будки, гр. Стояновському Ростіславу 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. Стояновського 

Ростіслава Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 

п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Стояновському Ростіславу Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1990 га, 

0,3439 га, 0,1372 га, 0,4523 га, 0,0778 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.  

 

 

 

 

 

 
 

Пацула В.Ф. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 1,0814 га 

0,5200 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка, гр. Ткач 

Володимиру Леонідовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Піщана, 64, гр. Ткач Володимира 

Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Ткач Володимиру Леонідовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 1,0814 га і 

0,5200 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.  

 

 

 

 

 

 
 

Пацула В.Ф. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8818 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, гр. Токарчук 

Людмилі Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 2, гр. Токарчук Людмили 

Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Токарчук Людмилі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8818 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «    »  травня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,6605 

га; 0,2086 га; 0,0772; 0,2669 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Чернобаю Олександру 

Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 42, гр. Чернобая Олександра 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 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. Чернобаю Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,6605 га; 

0,2086 га; 0,0772; 0,2669 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  

вул. Cтаротаразька, 40, гр. Валігурі Неонілі 

Миколаївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Валігури Неоніли 

Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Cтаротаразька, 40 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 Неонілі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3753 для будівництва 

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

вул. Старотаразька, 40, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Валігурі Неонілі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3753 для будівництва 

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

вул. Старотаразька, 40. 

 

3. Зобов’язати гр. Валігуру Неонілу Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Прокопова, 17 ,  гр. 

Гвоздецькій Марії Іванівні  

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Прокопова, 17 , гр. Гвоздецької Марії 

Іванівни, 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. Гвоздецькій Марії Іванівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0918 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Прокопова, 17 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Гвоздецькій Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0918 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Прокопова, 17 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,2385 га та 0,0234 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. 

Ридомиль ,  гр. Гвоздецькій Марії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Прокопова, 17 , гр. Гвоздецької Марії 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства , керуючись п. б 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. Гвоздецькій Марії Іванівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,2385 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0919 в с. Ридомиль; 

- площею 0,0234 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0929   в  с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гвоздецькій Марії Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,2385 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0919 в с. Ридомиль; 

- площею 0,0234га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0929  в  с. Ридомиль. 

 

3. 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. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «   »  червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 

площами 0,2511 га, 0,1551 га для ведення 

особистого селянського господарства в               

с. Ридомиль гр. Гладковському Сергію 

Олександровичу 

  

Розглянувши заяви гр. Гладковського Сергія Олександровича, жителя с. Ридомиль, 

вул. Центральна, 40, який просить затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль 

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. Гладковському Сергію Олександровичу проєкти землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2511 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0911 та 

площею 0,1551 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0910 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гладковському Сергію Олександровичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2511 га за 

кадастровим номером 6123486800:02:001:0911 та площею 0,1551 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0910 в в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати  гр. Гладковського Сергія Олександровича  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. 

 

 

 
Кужель С. М. 

 

Совбецька Н.Р. 

     
 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « ____ »  червня 2021 року                         № ПРОЄКТ  

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1489 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Лосятин,  гр. Голуб Інні 

Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул.. 8-го Березня, 13, Кременецького р-ну. 

Тернопільської обл. гр. Голуб Інни Олександрівни, яка 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 Інні Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1489 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0714 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голуб Інні Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1489 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0714 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуб Інну 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. 

 

 

  Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             
           Л.В. Стахановська 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 2,38 га для ведення  

товарного сільськогосподарського виробництва,  

гр. Голуб О.В. 

 

   Розглянувши заяву жительки с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 

Голуб Оксани Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Голуб Оксані Володимирівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0130168 та рішення 

Кременецького районного суду від 04.03.2021 року, справа № 601/2516/20. 

 

2. Гр. Голуб Оксані Володимирівні 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. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

Л.В. Стахановська 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 2,38 га для ведення  

товарного сільськогосподарського виробництва,  

гр. Голуб С.Ф. 

 

   Розглянувши заяву жителя с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 

Голуб Сергія Федоровича, 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. Голуб Сергію Федоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серії ТР № 0059764 та свідоцтва про право на спадщину за 

законом від 05.11.2020 року, спадкова справа № 100/2020 р., за реєстровим №1446. 

 

2. Гр. Голуб Сергію Федоровичу 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. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

Л.В. Стахановська 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від    «   »  червня 2021 року                       №ПРОЄКТ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2163 га; 0,2114га; 0,1983 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. 

Горбутовій Тетяні Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 53, гр. Горбутової Тетяни 

Василівни, яка просить затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та передати дані 

ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Горбутовій Тетяні Василівні проєкти землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок: 

- площею 0,2163 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2653; 

- площею 0,2114 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0378; 

- площею 0,1983 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0377, 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі             

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Горбутовій Тетяні Василівні безоплатно у власність земельні ділянки: 

- площею 0,2163 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2653; 

- площею 0,2114 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0378; 

- площею 0,1983 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0377, 

                 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.  

 

3. Зобов’язати гр. Горбутову Тетяну Василівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

 
Олейнік М.Г.     
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Березина, 5 ,  гр. Горін 

Олександрі Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 5 , гр. Горін Олександри 

Павлівни, 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. Горін Олександрі Павлівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0915 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 5 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Горін Олександрі Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0915 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 5 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,2072 га та 0,2102 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. 

Ридомиль ,  гр. Горін Олександрі Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 5 , гр. Горін Олександри 

Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства , керуючись п. б 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. Горін Олександрі Павлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,2072 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0917 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2102 га з кадастровим номером 6123486800:02:001:0940   в  с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Горін Олександрі Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,2072 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0917 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2102 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0940 в с. Ридомиль. 

 

3. 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. 

 
Кужель С. М. 

     
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » червня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в  м. Почаїв,  вул.  Березина, 41 б,  

гр. Гукайло Лесі Сарофонівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 55, гр. Гукайло Лесі 

Сарофонівни, 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. Березина, 55, 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. Гукайло Лесі Сарофонівні  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 41 б, 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 

ШОСТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,6694 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Березина, гр. Гукайло Лесі Сафронівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 55, гр. Гукайло Лесі 

Сафронівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв вул. Березина, 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. Гукайло Лесі Сафронівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6694 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Березина,  за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
          

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 

 
 

 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Ясна, 17 гр. Гукайло М.Л. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Ясна, 17, гр. Гукайло Миколи 

Леонідовича, 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. Дружби, 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. Гукайло Миколі Леонідовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0675 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 17 землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

2. Передати гр. Гукайло Миколі Леонідовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0675 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 17.  

3.  Зобов’язати гр. Гукайло Миколу Леонідовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 

 

 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  лютого 2021 року     № ______  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,6559 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. Гукайло 

М.Л. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Ясна, 17, гр. Гукайло Миколи 

Леонідовича, 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. Гукайло Миколі Леонідовичу технічну документацію із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,6559 га за 

кадастровим № 6123484700:02:01:0674 в с. Лосятин в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гукайло Миколі Леонідовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею – 0,6559 га за 

кадастровим № 6123484700:02:01:0674 в с. Лосятин в межах населеного пункту. 

 

3.  Зобов’язати гр. Гукайло Миколу Леонідовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки площею 0,0400 га для  

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд, 

підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості на умовах оренди 

в с. Лосятин вул. Ясна, 15б гр. Гукайло М.Л. 

 

  Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Ясна, 17 гр. Гукайло Миколи Леонідовича 

керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл Гукайло Миколі Леонідовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на умовах оренди в с. Лосятин вул. Ясна, 

15б. 

2. Зобовязати Гукайло Миколу Леонідовича замовити виготовлення проєкту 

землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи (ліцензії) на 

виконання цих робіт. 

3. Виготовлену проектну 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. 

 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

Л.В. Стахановська 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Наливайка, 15,  гр. Джеломановій Валентині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 15, гр. Джеломанової 

Валентини Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Наливайка, 15, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Джеломановій Валентині Миколаївні технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,0802 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3759 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Наливайка, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Джеломановій Валентині Миколаївні  безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0802 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3759 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Наливайка, 15. 

 

3. Зобов’язати гр. Джеломанову Валентину Миколаївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Ковпака, 20 ,  гр. Довгушко 

Федіру Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 20 , гр. Довгушко Федіра 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 

ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Довгушко Федіру Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0899 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Ковпака, 20 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Довгушко Федіру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0899 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Ковпака, 20 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,1624 га, 0,1451 га, 0,2255 га та 

0,2740га для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Ридомиль ,  гр. Довгушко 

Федіру Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 20 , гр. Довгушко Федіра 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства , керуючись п. б 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. Довгушко Федіру Івановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,1624 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0904 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1451 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0916 в  с. Ридомиль;  

- площею 0,2255 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0888 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2740 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0907 в  с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Довгушко Федіру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

-  площею 0,1624 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0904 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1451 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0916 в  с. Ридомиль;  

- площею 0,2255 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0888 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2740 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0907 в  с. Ридомиль. 

 

3. 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. 

 
Кужель С. М. 

     



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 

1,90 га у постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги в м. Почаїв, за межами 

населеного пункту, Почаївському 

психоневрологічному будинку-інтернату 

 

Розглянувши клопотання директора Почаївського психоневрологічного будинку-

інтернату В.А. Миська, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги в м. Почаїв, за 

межами населеного пункту, керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл Почаївському психоневрологічному будинку-інтернату на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,90 га у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги в м. Почаїв за межами населеного 

пункту, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

житлової та громадської забудови. 

2. Виготовлений проект землеустрою подати на  розгляд та затвердження сесії міської 

ради. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 
 

          

 
                 Совбецька Н.Р. 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0967 га у 

постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій у м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 19, Почаївській Свято-

Успенській Лаврі 

 

Розглянувши клопотання намісника Почаївської Свято-Успенської Лаври, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій  (для обслуговування будівлі пральні) в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 

19, керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0967 га у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій  (для обслуговування будівлі пральні) в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 19, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 
 

          

 
                 Капрічук О.М. 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ   

   

від  «  »  червня  2021 року                 № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 8,0000 га для рибогосподарських потреб  

на умовах оренди за межами населеного пункту 

с. Ридомиль, ФО-П Сороці Миколі Івановичу 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Сороки Миколи Івановича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 8,0000 га 

для рибогосподарських потреб на умовах оренди за межами населеного пункту с. Ридомиль,  

керуючись ст. 12, 59, 122, 124 Земельного кодексу України, ст. 51 Водного 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 фізичній особі-підприємцю Сороці Миколі Івановичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 8,0000 га, за кадастровим номером 

6123486800:01:001:2366 для рибогосподарських потреб на умовах оренди із земель 

комунальної власності, за межами населеного пункту с. Ридомиль.  

2. 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. 



ПРОЄКТ 

                                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  ___________ 2021 року     № ______  

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1750 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. Волянюк 

В.І. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 65, гр. Волянюк Володимира 

Ілліча, 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. Волянюк Володимиру Іллічу технічну документацію із землеустрою 

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

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1750 га за 

кадастровим № 6123484700:02:01:0693 в с. Лосятин в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Волянюк Володимиру Іллічу безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею – 0,1750 га за 

кадастровим № 6123484700:02:01:0693 в с. Лосятин в межах населеного пункту. 

 

3.  Зобов’язати гр. Волянюк Володимира Ілліча зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від        червня   2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження детального плану території 

земельної ділянки площею 0,0654 га для 

будівництва індивідуального житлового 

будинку в м. Почаїв вул. Макаренка  

Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва  

індивідуального житлового будинку в м. Почаїв вул. Макаренка, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 

України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 

«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,0654 га для 

будівництва  індивідуального житлового будинку в м. Почаїв вул. Макаренка. 

 

 

2. 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 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ   

   

від  «  »  червня  2021 року                 № ПРОЕКТ 

  

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки  

земель села Комарин  

Кременецького району  

Тернопільської області 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 

Комарин Кременецького району Тернопільської області, розроблену державним 

підприємством «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону 

України «Про оцінку земель», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель  села 

Комарин Кременецького району Тернопільської області 

2. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель села Комарин в розмірі 

89,42 грн згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ   

   

від  «  »  червня  2021 року                 № ПРОЕКТ 

  

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки  

земель села Старий Тараж  

Кременецького району  

Тернопільської області 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 

Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області, розроблену державним 

підприємством «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону 

України «Про оцінку земель», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 

Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 

2. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель села Старий Тараж в розмірі 

146,90 грн згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «  » червня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

площею 33.5409 га для продажу права оренди на земельних торгах  

ділянки №1 площею 14,0000 га, яка розташована  

за межами населеного пункту с.Ридомиль  

Почаївської міської територіальної громади  

 
Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності площею 33,5409 га за кадастровим номером 

6123486800:01:001:2396 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами населеного пункту с. Ридомиль 

Почаївської міської територіальної громади на дві земельні ділянки: 

 ділянка №1 площею 14,0000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2539; 

ділянка № 2 площею 19,5409 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2542. 

2. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 14,0000 га кадастровий номер  

6123486800:01:001:2539 за межами населеного пункту села Ридомиль 

Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років. 

3. Затвердити :  

3.1. Стартовий  розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 14,0000 

га для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту села Ридомиль Кременецького району Тернопільської 

області в розмірі ____  що становить 10% від нормативної грошової оцінки 

земельної  ділянки  в розмірі _______  грн. ( ____________________________)   

3.2. Крок аукціону в розмірі 0,5% від стартового розміру річної орендної плати 

земельної ділянки . 
                  Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0035 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Зіневич Людмилі Ананіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 1, гр. Зіневич 

Людмили Ананіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зіневич Людмилі Ананіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0035 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3769 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зіневич Людмилі Ананіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0035 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3769 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Зіневич Людмилу Ананіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0042 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Зінюк Тетяні Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2 кв. 2, гр. Зінюк Тетяни 

Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зінюк Тетяні Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0042 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3761 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зінюк Тетяні Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0042 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3761 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Зінюк Тетяну Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «      »  червня  2021 року       Проєкт 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,11 га в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, гр. 

Кармазенко Віктора Івановича 

 

Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Березюкова, 34, Кармазенко Віктора 

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. Кармазенко Віктору Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) розміром 2,11 га в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства АПТ «Ридомиль», згідно 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0128795 виданого 

Кременецькою РДА 16.12.1996 року та Свідоцтва про право на спадщину за законом, 

спадкова справа №9/2021 від 21.01.2021 р. 

    
2. Гр. Кармазенко Віктору 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.  

 

 

Кужель С. М. 
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ   

 РІШЕННЯ   

   

від  «  » червня  2021 року                         № ПРОЕКТ 

 
Про затвердження акту погодження меж та 

надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо зміни меж та 

конфігурації власних земельних ділянок площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та 

споруд та площею 0,1491 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Волинська, 23, гр. Касаткіній Анфісі 

Романівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 23, гр. Касаткіної Анфіси Романівни, 

яка просить погодити межі земельних ділянок та надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації власних земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська, 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 акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних відносин 

№ 7 від 14.06.2021 року по обстеженню меж між земельними ділянками гр. Касаткіною 

Анфісою Романівною, та суміжними земельними ділянками гр. Воскресенською Людмилою 

Анатоліївною та Галащук В.А. в м. Почаїв, по вул. Волинська. (Обміри та графічні матеріали 

додаються). 

 

2. Надати дозвіл гр. Касаткіній Анфісі Романівні на виготовлення технічної документації із 

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

у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:1848 та площею 0,1491га для ведення особистого селянського 

господарства за кадастровим номером 6123410500:02:001:3180 в м. Почаїв, вул. Волинська, 

землі житлової та громадської забудови, 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,. 
 

 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,7583 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с.Лосятин, гр. Кебалюк Світлані 

Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 15, гр. Кебалюк Світлані 

Дмитрівні, яка 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. Кебалюк Світлані Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7583 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1629 для ведення особистого селянського господарств, яка 

розташована за межами населеного пункту  с. Лосятин на території Почаївської 

міської територіальної громади, землі сільськогосподарського призначення.  

 

2. Передати гр. Кебалюк Світлані Дмитрівні у власність земельну ділянку площею 

0,7583 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1629 для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Лосятин на території Почаївської міської 

територіальної громади. 

 

3. Зобов’язати гр. Кебалюк Світлану 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. 

 

 
Капрічук О.М. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                                № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2225 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв,  вул. Cтаротаразька,   

гр. Колесник Галині Аполінарівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Колесник Галини 

Аполінарівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька 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. Колесник Галині Аполінарівні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2225 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3767 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Колесник Галині Аполінарівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2225 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3767 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Колесник Галину Аполінарівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про затвердження акту погодження меж 

земельної ділянки та надання дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,0877 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, 

Дружби, гр. Костіцькому Федору Федоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Костіцького Федора 

Федоровича, який просить погодити межу земельної ділянки та надати дозвіл на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, 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. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 

відносин № 6 від 10.06.2021р. року по обстеженню межі між земельною ділянкою для 

особистого селянського господарства гр. Костіцького Федора Федоровича та 

суміжними земельною ділянкою гр. Бас Василя Максимовича, в м.Почаїв вул. 

Дружби. (Обміри та графічні матеріали додаються). 

 

2. Надати дозвіл гр. Костіцькому Федору Федоровичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0877 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
 

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  
від  « ___» червня  2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів вул. Польова, 4а,  гр. Ладюк Олексію 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Польова, 4а гр. Ладюк Олексія Івановича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів та передати земельну ділянку в оренду терміном на 5 

років ст.193 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. Ладюк Олексію Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

на 5 років площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0495 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів вул. Польова,4а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ладюк Олексію Івановичу  земельну ділянку  в оренду терміном на 5 років 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0495 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Польова,4а. 

 

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі ___% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

4. Зобов’язати гр. Ладюк Олексія Івановича заключити договір оренди з міською ради. 

 

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

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища. 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0916 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Озерна, гр. Лахіті Єлізаветі 

Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 15, гр. Лахіти Єлізавети 

Тимофіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Озерна 

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. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0916 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3747 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Озерна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0916 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3747 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Озерна. 

 

3. Зобов’язати гр. Лахіту Єлізавету Тимофіївну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «» червня 2021 року                                   № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,9400 га для ведення 

особистого селянського господарстваза 

межами населеного пункту на території 

Почаївської міської територіальної 

громади, гр. Левицькому С.М. 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. П. Куліша,8 кв.21, гр. Левицького 

Степана Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населеного пункту на території Почаївської міської територіальної громади та передати дану 

ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Левицькому Степану Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,9400 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1606 для ведення особистого селянського господарства на 

території Почаївської міської територіальної громади, землі сільськогосподарського 

призначення, за межами населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Левицькому Степану Михайловичу у власність земельну ділянку 

площею 1,9400 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1606 для ведення 

особистого селянського господарства на території Почаївської міської територіальної 

громади. 

 

3. Зобов’язати гр. Левицького Степана Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в c. Лідихів,  

вул. Підгірна, 9, гр.  Кошіль Василя Івановича 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Підгірна, 9, Кошіль Василя Івановича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Підгірна, 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. Кошіль Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0573 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, 

вул. Підгірна, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кошіль Василя Івановича безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123414800:02:001:0573 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, 

вул. Підгірна, 9. 

 

3. Зобов’язати гр. Кошіль Василя Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «   »  червня  2021 року         Проект 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,1629 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Лідихів,   

гр. Кошіль Василя Івановича 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Підгірна, 9, гр. Кошіль Василя Івановича, 

який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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. Кошіль Василю Івановичу  технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1629 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0571 для ведення 

особистого селянського господарства у с. Лідихів, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кошіль Василю Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1629 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0571 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Кошіль Василя Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 

 

 

      Совбецька Н.Р.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,0858га; 0,0658 га; 0,1491 

га; 0,2033га; 0,2891 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с.Лідихів, гр. Кравченко Олесі Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, гр. Кравченко Олесі Василівни, яка просить 

затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дані ділянки безоплатно у власність, 

керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кравченко Олесі Василівні проєкти землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок: 

- площею 0,0858га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416; 

- площею 0,0658га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;  

- площею 0,1491га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;  

- площею 0,2033га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525; 

- площею 0,2891га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0545  

для ведення особистого селянського господарства в с.Лідихів, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кравченко Олесі Василівні безоплатно у власність земельні ділянки: 

-     площею 0,0858га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416; 

-     площею 0,0658га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;  

-     площею 0,1491га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;  

-     площею 0,2033га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525; 

-     площею 0,2891га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0545. 

для ведення особистого селянського господарства в с.Лідихів, землі                             

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

3. Зобов’язати гр. Кравченко Олесю Василівну зареєструвати речові права на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
Заревняк А. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, 63, гр.  Лящуку Івану 

Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 12а, Лящука Івана 

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 м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, 63 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Лящуку Івану Миколайовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3780 для будівництва 

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

вул. Радивилівська, 63, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Лящуку Івану Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3780 для будівництва 

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

вул. Радивилівська, 63. 

 

3. Зобов’язати гр. Лящука Івана Миколайовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «» червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Шевченка, 78, гр. 

Матвійчуку Роману Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Словацького, 22 кв. 10, гр. Матвійчука 

Романа 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 м. 

Почаїв, вул. Шевченка, 78 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. Матвійчуку Роману Миколайовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Шевченка, 78, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Шевченка, 78. 

 

3. Зобов’язати гр. Матвійчука Романа Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКАРАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «» червня 2021 року        №ПРОЕКТ 

 

Про затвердження акту погодження меж 

земельної ділянки та надання дозволу  

на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення  

особистого селянського господарства  

площею 0,1622 га в м. Почаїв вул. Шевченка 

гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м.Кременець, вул. Словацького, 22 кв. 10, гр. Матвійчука 

Романа Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Шевченка, керуючись 

ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.25Закону України "Про землеустрій",враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 

відносин №5 від 11.06.2021р. року по обстеженню межі між земельною ділянкою для 

особистого селянського господарства гр. Матвійчук Р.М,  та суміжними земельними 

ділянками гр. Глушко Н.Є., гр. Пасічник Н.Є., гр. Добрянської Н.Є.,  в м.Почаїв вул. 

Шевченка. (Обміри та графічні матеріали додаються). 

 

2. Надати дозвіл гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1622 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3763 для 

ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Шевченка, землі 

сільськогосподарського призначення, 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. 

 

 

 

 

 

 
                Капрічук О.М 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                 № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Мацишину 

Назару Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. Мацишина Назара 

Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Дружби 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. Мацишину Назару Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2500 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3782 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Дружби, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Мацишину Назару Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3782 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Мацишина Назара 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. 

 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ  

  

від  «  » червня  2021 року                              № ПРОЕКТ 

  

Про 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. С.Жука, 2, гр. Мельник О.М. 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна,7, гр. Мельник Ольги 

Михайлівни, 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. С.Жука, 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. Мельник Ользі Михайлівні 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. 

С.Жука, 2, за рахунок земель не наданих у власність та користування, землі житлової 

та громадської забудови, в тому числі під житлову забудову, 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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0371 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв,  вул. Березина,  

гр. Музиці Ользі Богданівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 52а, гр. Музики Ольги 

Богданівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Березина, 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. Музиці Ользі Богданівні  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0371га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 . 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «  » червня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану  

території власних земельних ділянок  

для будівництва об’єкта торгівлі  

загальною площею 0,2483 га в м. Почаїв, вул. Спортивна,  

гр. Білоусу Віталію Григоровичу, гр. Сітко Григорію Івановичу 
Розглянувши заяву жителя м. Одеса гр. Білоуса Віталія Григоровича та жителя м. Вінниця гр. Сітко 

Григорія Івановича, які просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території власних 

земельних ділянок для будівництва об’єкта торгівлі загальною площею 0,2483 га в м. Почаїв, вул. 

Спортивна, 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. Білоусу Віталію Григоровичу та гр. Сітко Григорію Івановичу на 

виготовлення детального плану території власних земельних ділянок площею 0,2483 га для 

будівництва об’єкта торгівлі загальною площею 0,2483 га в м. Почаїв, вул. Спортивна  

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. 

Білоуса Віталія Григоровича та гр. Сітко Григорія Івановича. 

 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. Білоусу Віталію Григоровичу та гр. Сітко Григорію Івановичу 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. 

 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « » червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 3,3802 га  

для розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

 підприємств переробної, машинобудівної  

та іншої промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

керуючись ст. 12,125,126,186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її 

об’єднання», відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, площею 3,3802 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3388 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  на дві земельні ділянки: 

- площею 3,1690 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3774 в м. Почаїв вул. 

Промислова, 5; 

- площею 0,2112 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3773 в м. Почаїв вул. 

________________.  

2. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « » червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

комунальної власності площею 5,2992 га  

для розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

 підприємств переробної, машинобудівної  

та іншої промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

керуючись ст. 12,125,126,186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її 

об’єднання», відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, площею 5,2992 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3887 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.   

2. Зареєструвати речові права у встановленому законодавством порядку на земельну ділянку 

площею 0,2150 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3775 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. _________________, яка утворилася 

внаслідок поділу земельної ділянки вказаної у п. 1. 

3. Зареєструвати речові права у встановленому законодавством порядку на земельну ділянку 

площею 4,9937 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3797 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка утворилася під час виготовлення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, площею 5,2992 га 

вказаної у п. 1 внаслідок поділу земельної ділянки № 2 площею 5,0842 га за кадастровим 

номером 612341050:02:001:3776. 

 

4. 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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

від  «   » червня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в  м. Почаїв,  вул.  Спортивна, 8,  

гр. Пальоні Анатолію Мефодійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 8, гр. Пальони Анатолія 

Мефодійовича, 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. Спортивна, 8, 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. Пальоні Анатолію Мефодійовичу, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Почаїв, вул. Спортивна, 8, 

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 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                      № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Дорошенка, 21, гр. 

Паляниці Григорію Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. Дорошенка, 21, гр. Паляниці Григорія 

Володимировича, 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. Дорошенка, 21, 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 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. Надати дозвіл гр. Паляниці Григорію Володимировичу 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. Дорошенка, 21, 

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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0042 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Панасюк Cвітлані Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 6 гр. Панасюк Світлани 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та передати дану 

ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панасюк Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0042 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3772 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Панасюк Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0042 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3772 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Панасюк Світлану Іванівну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Панасюку Юрію Юрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Винниченка, 26, гр. Панасюка Юрія 

Юрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панасюку Юрію Юрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0034 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3768 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Панасюку Юрію Юрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0034 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3768 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Панасюка Юрія Юрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя вул. Зелена, 5, гр. 

Панченко Надії Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії 

Антонівни, 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. Затишшя вул. Зелена, 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 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. Надати дозвіл гр. Панченко Надії Антонівні 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 с. Затишшя вул. Зелена, 5, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,4063 га для ведення особистого 

селянського господарства в с.Затишшя, 

вул. Зелена, гр. Панченко Надії Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с.Затишшя вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії Антонівни, 

як 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. Панченко Надії Антонівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4063 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
 

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 

 
 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » червня 2021 року                              №  ПРОЄКТ 

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.  Березина, 70,  

гр. Панчук Галині Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 70, гр. Панчук Галини 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Почаїв, вул. Березина, 70, 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. Панчук Галині Дмитрівні 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. Березина, 70, 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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року                      № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4058 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв,  вул. Березина,  

гр. Панчук Галині Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 70, гр. Панчук Галини 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Березина, 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. Панчук Галині Дмитрівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4058га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 . 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. І. Франка, 14 ,  гр. Патяці 

Василині Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 14 , гр. Патяки Василини  

Павлівни, 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. Патяці Василині Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0905 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. І. Франка, 14 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Патяці Василині Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0905 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. І. Франка, 14 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

CЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею  

0,4702 га та 0,7889 га для ведення особистого 

селянського господарства  

в с. Комарин,   гр. Пілярчуку  В.В. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 7, гр. Пілярчука  Вячеслава 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пілярчуку  Вячеславу Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4202 га   та 0, 

7889 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.  

 
 . 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

від  «   » червня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  c. Комарин,  провул.  Зарічний, 7,  

гр. Пілярчук З.Ф. 

   

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, провул. Зарічний, 7, гр. Пілярчук Зінаїди 

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  в с. Комарин, провул. Зарічний, 7 , 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. Пілярчук Зінаїді Федорівні 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,  провул. Зарічний, 7, 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 

CЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею  

0,5203  га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарин,   

 гр. Пілярчук  З.Ф. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, провул. Зарічний, 7, гр. Пілярчук   Зінаїди 

Федорівни, яка 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. Пілярчук Зінаїді  Федорівні  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5203 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.  

 
 . 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року                              № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1873 га для ведення особистого 

селянського господарства в c. Затишшя,  

гр. Плетюку  Ігору Георгійовичу 

  

 

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 19, гр. Плетюка Ігоря 

Георгійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Затишшя, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Плетюку Ігорю Георгійовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1873 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 

 

 
 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Поліш 

Людмилі Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Поліш Людмили 

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. Злуки, 69, 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 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. Надати дозвіл гр. Поліш Людмилі Степанівні 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. Злуки, 69, 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   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,4069 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Борщівка,  гр.  Ягенич Р.І. 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. С.Крушельницької, 19 гр. Ягенич 

Ростислава Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, вул. Б. Хмельницького, 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. Ягенич Ростиславу Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,4069 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. 

 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « ___»__________ 2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Мічуріна,4а  гр. Хрущ Галині Прокопівні. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Мічуріна, 4а гр. Хрущ Галини 

Прокопівни, 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. 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. Хрущ Галині Прокопівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0552 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Мічуріна,4а землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Хрущ Галині Прокопівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0552 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с. Лідихів вул. Мічуріна,4а. 

 

3. Зобов’язати гр. Хрущ Галину Прокопівну 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. 

 

            Заревняк А.В. 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «      »  _________  2021 року      № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2073га, 

0,1121га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Хрущ Галині Прокопівни. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Мічуріна,4а, гр. гр. Хрущ Галини 

Прокопівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів  та передати дані ділянки безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Хрущ Галини Прокопівни технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2073 

га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0559,  та 0,1121 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0560 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів  землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

              

2. Передати гр. Хрущ Галини Прокопівни безоплатно у власність земельні ділянки 

  площами 0,2073га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0559 та 

   0,0767 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0560 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів  землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

 3. Зобов’язати гр. Хрущ Галину Прокопівну зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

 Заревняк А.В. 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «___» _____________  20____ року                                                              № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів,  вул. І.Франка, 41                  

 гр. Хорошого Петра Омеляновича 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. І.Франка,41  гр. Хорошого Петра 

Омеляновича, 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. І.Франка, 41 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. Хорошому Петру Омеляновичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. І.Франка, 41 

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. 

 

Заревняк А.В. 

 

 



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «____» __________2021 року                № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,4216 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Хорошому Петру 

Омеляновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. І.Франка,41, гр. Хорошого Петра 

Омеляновича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів керуючись 

ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в 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. Хорошому Петру Омеляновичу,  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4216 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

              Заревняк А.В. 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « ___»__________ 2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

І.Франка,20  гр. Вовчок Антоніні Семенівни. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. І.Франка, 20 гр. Вовчок Антоніни 

Семенівни, 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. 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. Вовчок Антоніні Семенівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0605 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. І.Франка,20  землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Вовчок Антоніні Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001: 0605 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. І.Франка,20. 

 

3. Зобов’язати гр. Вовчок Антоніну Семенівну 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. 

 

            Заревняк А.В. 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «_____» ____________  20 ___ року                 №  ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,7061 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Лідихів гр. Пасічник Олесі 

Володимирівни. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Кринична, 6, гр. Пасічник Олесі 

Володимирівни, 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. Пасічник Олесі Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7061 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0561 для ведення особистого селянського господарства в               

с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Пасічник Олесі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,7061 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0561 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Пасічник Олесю 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. 

   

            Заревняк А.В.    

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « ___»__________ 2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Польова,4а  гр. Ладюк Олексію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Польова, 4а гр. Ладюк Олексія Івановича, 

який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів та 

передати земельну ділянку в оренду терміном на 5 років ст.193 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. Ладюк Олексію Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0495 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Польова,4а землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ладюк Олексію Івановичу  земельну ділянку  в оренду терміном на 5 

років площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0495 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с. Лідихів вул. Польова,4а. 

 

3. Зобов’язати гр. Ладюк Олексія Івановича 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. 

 

            Заревняк А.В. 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « ___»__________ 2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1076 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Островського,3  гр. Зарівняк Марії Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Островського, 3 гр. Зарівняк Марії 

Михайлівни, 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. 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. Зарівняк Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1076 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0568 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Островського,3 землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Зарівняк Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1076 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0568 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с. Лідихів вул. Островського,3. 

 

3. Зобов’язати гр. Зарівняк Марію Михайлівну 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. 

 

            Заревняк А.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «      »  _________  2021 року      № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1594га, 

0,1959га, 0,2760 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Зарівняк Марії Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Островського,3, гр. гр. Зарівняк 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. Лідихів  та передати дані ділянки безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Зарівняк Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1594 

га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0567,   0,1959 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0566 та 0,2760 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0570 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів  землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

              

2. Передати гр. Зарівняк Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки 

  площами 0,1594 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0567,   0,1959 га за 

кадастровим номером 6123484100:02:001:0566 та 0,2760 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0570 для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів  землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

 3. Зобов’язати гр. Зарівняк Марію Михайлівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

 Заревняк А.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             
«__»___________ 2021                                                                                                №Проєкт 

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  згідно сертифіката ТР № 0077838 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території с. Лідихів   

гр. Козлюк Оксані Георгіївні 

         

    Розглянувши заяву жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської області гр. 

Козлюк Оксани Георгіївни, 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 ТГ, 

керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища , 

Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 

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

площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах  без визначення меж цієї частки в натурі (на 

місцевості) у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства 

«Лідихівський» згідно  сертифіката серії ТР № 0077838 для ведення   товарного  

сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території с. Лідихів, землі 

особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2. Рекомендувати гр. Козлюк Оксані Георгіївні звернутися до ліцензованого сертифікованого 

суб’єкта господарювання для розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)відповідно до ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій». 

 

3. Розроблену технічну документацію подати для розгляду на затвердження Почаївської міської 

ради. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Заревняк А.В.                                                                                               

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             
«__»___________ 2021                                                                                                №Проєкт 

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  згідно сертифіката ТР № 0077438 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території с. Лідихів  

гр. Козлюк Оксані Георгіївні 

         

    Розглянувши заяву жительки с.Лідихів вул.. Джерельна,12 Кременецького району 

Тернопільської області гр. Козлюк Оксани Георгіївни, 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, 

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 : 

5. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 

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

площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах  без визначення меж цієї частки в натурі (на 

місцевості) у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства 

«Лідихівський» згідно  сертифіката серії ТР № 0077438 для ведення   товарного  

сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території с. Лідихів, землі 

особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

6. Рекомендувати гр. Козлюк Оксані Георгіївні звернутися до ліцензованого сертифікованого 

суб’єкта господарювання для розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)відповідно до ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій». 

 

7. Розроблену технічну документацію подати для розгляду на затвердження Почаївської міської 

ради. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Заревняк А.В.                                                                                               



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             
«__»___________ 2021                                                                                                №Проєкт 

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  згідно сертифіката ТР № 0077439 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території с. Лідихів  

гр. Козлюк Оксані Георгіївні 

         

    Розглянувши заяву жительки с.Лідихів вул. Джерельна,12 Кременецького району 

Тернопільської області гр. Козлюк Оксани Георгіївни, 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, 

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. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 

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

площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах  без визначення меж цієї частки в натурі (на 

місцевості) у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства 

«Лідихівський» згідно  сертифіката серії ТР № 0077439 для ведення   товарного  

сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території с. Лідихів, землі 

особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2. Рекомендувати гр. Козлюк Оксані Георгіївні звернутися до ліцензованого сертифікованого 

суб’єкта господарювання для розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)відповідно до ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій». 

 

3. Розроблену технічну документацію подати для розгляду на затвердження Почаївської міської 

ради. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Заревняк А.В.                                                                                               

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             
«__»___________ 2021                                                                                                №Проєкт 

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  згідно сертифіката ТР № 0077757 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території с. Лідихів  

гр. Остапчук Петру Миколайовичу 

         

    Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Льотчиків-Визволителів,33/10 Кременецького 

району Тернопільської області гр. Остапчука Петра Миколайовича, який 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, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища , Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Остапчук Петру Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 

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

площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах  без визначення меж цієї частки в натурі (на 

місцевості) у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства 

«Лідихівський» згідно  сертифіката серії ТР № 0077757 для ведення   товарного  

сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території с. Лідихів, землі 

особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2. Рекомендувати гр. Остапчук Петру Миколайовичу звернутися до ліцензованого 

сертифікованого суб’єкта господарювання для розроблення технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)відповідно до 

ст.26 Закону України  «Про землеустрій». 

 

3. Розроблену технічну документацію подати для розгляду на затвердження Почаївської міської 

ради. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Заревняк А.В.                                                                                               

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                             
«__»___________ 2021                                                                                                №Проєкт 

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  згідно сертифіката ТР № 0182411 

для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва на території с. Лідихів  

гр. Прокопчук Тетяні Василівні 

         

    Розглянувши заяву жительки с.Лідихів Кременецького району Тернопільської області гр. 

Прокопчук Тетяни Василівни, 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, керуючись 

ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища , 

Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Прокопчук Тетяні Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

площею 1,43 в  умовних  кадастрових  гектарах  без визначення меж цієї частки в натурі (на 

місцевості) у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства 

«Лідихівський» згідно  сертифіката серії ТР № 0182411 для ведення   товарного  

сільськогосподарського виробництва, яка  розташована на території с. Лідихів, землі 

особистих селянських господарств,сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2. Рекомендувати гр. Прокопчук Тетяні Василівні звернутися до ліцензованого сертифікованого 

суб’єкта господарювання для розроблення технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)відповідно до ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій». 

 

3. Розроблену технічну документацію подати для розгляду на затвердження Почаївської міської 

ради. 

 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Заревняк А.В.                                                                                               

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «___» _____________  20____ року                                                              № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в  

с. Лідихів,  вул.  Каленика К., 42                  

 гр. Собчуку Миколі Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул..Каленика К.,42  гр. Собчука Миколи 

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.Лідихів, вул. Каленика К., 42 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. Собчуку Миколі 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. Лідихів, вул. Каленика К., 

42 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. 

 

Заревняк А.В. 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «____» __________2021 року                № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,0623 га, 0,2162 га, 0,0820 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, гр. Оліщук Галині Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Зелена,10, гр. Оліщук Галини Василівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів керуючись ст.12,79,118,121,125,126 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

України, 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. Оліщук Галині Василівні,  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площами 0,0623 га, 0,2162га, 0,0820га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

              Заревняк А.В. 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « ___»__________ 2021 року                         № ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Центральна,88  гр. Молінському Василю 

Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Центральна, 88 гр. Молінського Василя 

Дмитровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 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. Молінському Василю Дмитровичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0572 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів вул. Центральна,88 землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Молінському Василю Дмитровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0572 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с. Лідихів вул. Центральна,88. 

 

3. Зобов’язати гр. Молінського Василя Дмитровича 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. 

 

            Заревняк А.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «___» _____________  20____ року                                                              № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів,  вул. Героїв Небесної сотні, 10                  

 гр. Чернобай Ганні Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Шевченка,5а  гр. Чернобай Ганни 

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. Героїв Небесної сотні, 10 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. Чернобай Ганні 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. Героїв Небесної сотні, 10 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. 

 

      Заревняк А.В. 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «____» __________2021 року                № ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність площами 

0,3939 га, 0,1579 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Чернобай Ганні Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Шевченка,5а, гр. Чернобай Ганни 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

в с. Лідихів керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в України, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Чернобай Ганні Дмитрівні,  на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність площами 0,3939 га, 0,1579га,  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

              Заревняк А.В. 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1922 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Вишнева, гр. Романюку Роману 

Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 69, гр. Романюка Романа 

Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м.Почаїв вул. Вишнева, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 

п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону 

України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Романюку Роману Володимировичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1922 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Вишнева,  за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 
 

          

 
                 Капрічук О.М. 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Вишнева, 18а, гр. 

Романюку Роману Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Романюка Романа 

Володимировича, 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. Вишнева, 18а, 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 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. Надати дозвіл гр. Романюку Роману Володимировичу 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. Вишнева 18 а, 

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 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                 № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0236 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Макаренка,   

гр. Романюк Тетяні Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 40, гр. Романюк Тетяни 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Романюк Тетяні Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0236 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3783 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, вул. Макаренка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Романюк Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0236 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3783 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка. 

 

3. Зобов’язати гр. Романюк Тетяну Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
від «  »  червня  2021 року                         № ПРОЕКТ 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,0657 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Наливайка,  гр. Рудніку Миколі Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 2, гр. Рудніка Миколи Володимировича, 

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. Наливайка, 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. Рудніку Миколі Володимировичу  на виготовлення детального плану території 

власної земельної ділянки площею 0,0657 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0553 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. Наливайка. 

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. Рудніка 

Миколу Володимировича. 

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. Рудніку Миколі Володимировичу 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. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0290 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  

вул. Кременецька, 20, гр. Савін Вірі Федорівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 5/40, Одеської 

обл. гр. Савін Віри Федорівни, яка просить затвердити технічну документацію із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 20 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. Савін Вірі Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0290 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3781 для будівництва та 

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

Кременецька, 20, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Савін Вірі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0290 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3781 для будівництва та 

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

Кременецька, 20. 

 

3. Зобов’язати гр. Савін Віру Федорівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «   » червня  2021 року                       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0600 га для  

індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

вул. Вишнева, 1а,  гр. Савулі Назарію 

Богдановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м.Львів вул. Тролейбусна, 4 кв. 43, гр. Савули Назарія 

Богдановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 1а 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. Савулі Назарію Богдановичу  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3186 для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 

1а, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Савулі Назарію Богдановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3186 для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 1а. 

 

3. Зобов’язати гр. Савулу Назарія Богдановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 
Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ   

   

від  «  »  червня  2021 року                 № ПРОЕКТ 

  

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в  с.  

Старий Почаїв,  вул. Радивилівська,  гр. 

Савчуку Миколі Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв вул. Озеро, 1, гр. Савчука Миколи 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  вул. Радивилівська, 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. Савчуку Миколі Васильовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Почаїв вул. Радивилівська, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 

користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Вишнева, 28,  гр. Салевич 

Наталії Леонтіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 28, гр. Салевич Наталії 

Леонтіївни, 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, 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. Салевич Наталії Леонтіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3764 для будівництва 

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

вул. Вишнева, 28, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Салевич Наталії Леонтіївні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3764 для будівництва 

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

вул. Вишнева, 28. 

 

3. Зобов’язати гр. Салевич Наталію Леонтіївну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 



Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «» червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0489 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Винниченка, 15 гр. Сапигорі Надії 

Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Винниченка, 15, гр. Сапигори Надії 

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 м. Почаїв, вул. 

Винниченка, 15 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Сапигорі Надії Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0489 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3754 для будівництва та 

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

Винниченка, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сапигорі Надії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0489 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3754 для будівництва 

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

вул. Винниченка, 15. 

 

3. Зобов’язати гр. Сапигору Надію Андріївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «    »  червня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2238 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Семенюк 

Ганні Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 69 , гр. Семенюк Ганни 

Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Семенюк Ганні Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,2238 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Кужель С. М.  
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Березина, 69 ,  гр. Семенюку 

Миколі Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березина, 69 , гр. Семенюка Миколи 

Дмитровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 

ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Семенюку Миколі Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0836 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 69 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Семенюку Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0836 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 69 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «   »  червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,97 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль  

гр. Семенюк Миколі Дмитровичу 

  

Розглянувши заяву Семенюка Миколи Дмитровича, жителя с. Ридомиль, вул. 

Березина, 69 , 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. Семенюку Миколі Дмитровичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства 

площею 1,97 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0947 в с. Ридомиль землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Семенюку Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,97 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0947 в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати  гр. Семенюка Миколу Дмитровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «» червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Вишнева, 38, гр. Соколовській 

Ларисі Зіновіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева, 38, гр. Соколовської Лариси 

Зіновіївни, 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, 38 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. Соколовській Ларисі Зіновіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001: для будівництва та 

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

Вишнева,38, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:  для будівництва та 

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

Вишнева, 38. 

 

3. Зобов’язати гр. Соколовську Ларису Зіновіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                 № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,5765 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. 

Соколовській Ларисі Зіновіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 38, гр. Соколовської Лариси 

Зіновіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Вишнева 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. Соколовській Ларисі Зіновіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5765 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001: для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Вишнева, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5765 га за кадастровим номером 6123410500:02:001: для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева. 

 

3. Зобов’язати гр. Соколовську Ларису Зіновіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «» червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд із 

зміною цільового призначення земельної 

ділянки площею 0,0511 га в м. Почаїв вул. 

Грушевського, гр. Сороці Віталію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м.Почаїв вул. Верхня, 3, гр. Сороки Віталія Івановича, 

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 в 

м.Почаїв вул. Грушевського, 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. Сороці Віталію Івановичу детальний план території для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0511 га за 

кадастровим номером 6123410500:02:001:3940 зі зміною цільового призначення із 

земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і 

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

вул. Грушевського. 

 

2. 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 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «      »  червня  2021 року       Проєкт 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,11 га в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, гр. Сороці 

Параскеві Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. Березюкова, 1 , Сороки Параскеви 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 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. Сороці Параскеві Василівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) розміром 2,11 га в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства АПТ «Ридомиль», згідно сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серії ТР № 0320783 виданого Кременецькою РДА 15.08.2005 

року та Свідоцтва про право на спадщину за законом, спадкова справа №330 від 

06.12.2008 р. 

    
2. Гр. Сороці Параскеві Василівні 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.  

 

 

Кужель С. М. 
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1070 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с.Cтарий Почаїв, вул. Лісовики, 

гр. Торчило Олені Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 32, гр. Торчило Олени 

Михайлівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки 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. Торчило Олені Михайлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1070 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1078 для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 

Почаїв, вул. Лісовики, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Торчило Олені Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1070 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1077 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики. 

 

3. Зобов’язати гр. Торчило Олену Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с.Cтарий Почаїв, вул. Лісовики, 

гр. Фандалюку Валерію Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 32, гр. Фандалюка Валерія 

Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки 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. Фандалюку Валерію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1079 для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 

Почаїв, вул. Лісовики, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Фандалюку Валерію Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1079 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики. 

 

3. Зобов’язати гр. Фандалюка Валерія Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «   »  червня  2021 року        ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площею 0,2847 га та 0,0244 га для  

ведення особистого селянського господарства  

в с. Старий Тараж,  гр. Фарині Сергію Юрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 23, гр. Фарини Сергія 

Юрійовича який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 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 Сергію Юрійовичу  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,2847 га та 0,0244 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 

 

 

Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                           № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,1497 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 

Українки, 6, гр. Козак Аллі Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 6, гр. Козак Алли 

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 Почав вул. Лесі Українки, 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 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. Надати дозвіл гр. Козак Аллі Олександрівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,1497 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 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. 
 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ШОСТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,2252 га;  0,2782 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Старий Почаїв вул. Лесі Українки, гр. 

Козак Аллі Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 6,  гр. Козак Алли 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г 

ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козак Аллі Олександрівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2252 га та 0,2782 га для 

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

за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 
          

 

                 Капрічук О.М. 
 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «  »   червня  2021 року             № ПРОЕКТ 

              

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

1,80 в умовних кадастрових гектарах для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, гр. Савчук Ларисі Степанівні 
 

Розглянувши заяву жительки с.Старий Почаїв, гр. Савчук Ларисі Степанівні, 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. Савчук Ларисі Степанівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 1,80 га в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Світанок», згідно сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серії ТР № 0230298 та  згідно ухвали Кременецького рйонного 

суду, що набрала законної сили 25.10.2018р. 

    
2. Гр. Савчук Ларисі Степанівні 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.  

 

 
 

 

                 Капрічук О.М.  

  

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

від  «   » червня 2021 року                №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на 

умовах оренди в  c. Cтарий Тараж, вул.  Лесі 

Українки, 11, гр. Білорус Ганни Степанівни 

   

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 11, гр. Білорус 

Ганни 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 на умовах оренди в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 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. Білорус Ганні 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 на умовах оренди в с. Старий Тараж, вул. Лесі 

Українки, 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 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року                         № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею  

0,4534 га та 0,5228 га для ведення 

особистого селянського господарства  

в с. Старий Тараж, гр. Білорус Ганни 

Степанівни 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 11, гр. Білорус 

Ганни Степанівни, 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. Білорус Ганні Степанівні  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4534га та 0,5228 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.  

 
 

 

 
Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

від  «   » червня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  c. Cтарий Тараж, вул.  Лесі 

Українки, 9, Білорус Ганні Степанівні 

   

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 11, гр. Білорус 

Ганни 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. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 9 , 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 Ганні 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 на умовах оренди в с. Старий Тараж, вул. Лесі 

Українки, 9, 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   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

загальною площею 1,9875 га для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ гр. Стецюк Н.І. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева, 46, гр. Стецюк Надії 

Ірінеївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ, 

керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Стецюк Надії Ірінеївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 1,5826 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0925 та площею 

0,4049 за кадастровим номером 6123484700:01:001:0814 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ. 

 

2. Передати у власність гр. Стецюк Надії Ірінеївні земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 

ОТГ площею 1,5826 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0925 та площею 

0,4049 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0814. 

 

3. Зобов’язати гр. Стецюк Надію Ірінеївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 
Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2178 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Березина, 15 ,  гр. Стецюк 

Олені Ігнатівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 15 , гр. Стецюк Олени 

Ігнатівни, 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. Стецюк Олені Ігнатівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,2178 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0864 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 15 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Стецюк Олені Ігнатівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2178 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0864 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Березина, 15 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,1709 га, 0,2083 га, 0,1092 га та 0,0904 

га для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Ридомиль ,  гр. Стецюк Олені 

Ігнатівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 15 , гр. Стецюк Олени 

Ігнатівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства , керуючись п. б 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. Стецюк Олені Ігнатівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,1709 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0890 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2083 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0892 в  с. Ридомиль; 

площею 0,1092 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0897 в с. Ридомиль; 

- площею 0,0904 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0902 в  с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Стецюк Олені Ігнатівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,1709 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0890 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2083 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0892 в  с. Ридомиль; 

площею 0,1092 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0897 в с. Ридомиль; 

- площею 0,0904 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0902 в  с. Ридомиль. 

 

3. 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. 

 
Кужель С. М. 

     



 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Перемоги, 17 гр. Стецюк П.І. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перемоги, 17, гр. Стецюк Петра 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лосятин, вул. Перемоги, 17, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 

п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Стецюк Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0699 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 17 землі житлової та громадської забудови, в 

межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Стецюк Петру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0699 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 17.  

3.  Зобов’язати гр. Стецюк Петра Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

                 Л.В. Стахановська 

 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площами 0,3041 га, 0,1137 

га, о,3632 га та 0,0960 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Лосятин, гр. Стецюк П.І. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перемоги, 17, гр. Стецюк Петра 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. 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. Стецюк Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

для ведення особистого селянського господарства площею 0,3041 га за 

кадастровим № 6123484700:02:01:0695, площею 0,1137 га за кадастровим № 

6123484700:02:01:1669, площею 0,3632 га за кадастровим № 6123484700:02:01:0698 

та площею 0,0960 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0702 в с. Лосятин в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Стецюк Петру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3041 га за кадастровим № 

6123484700:02:01:0695, площею 0,1137 га за кадастровим № 

6123484700:02:01:1669, площею 0,3632 га за кадастровим № 6123484700:02:01:0698 

та площею 0,0960 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0702 в с. Лосятин в 

межах населеного пункту. 

 

3.  Зобов’язати гр. Стецюк Петра Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 
Вик.                                                             

                 Л.В. Стахановська 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «      »  червня  2021 року       Проєкт 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,11 га в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, гр. 

Стецюк Раїсі Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. Березина, 26, Стецюк Раїси 

Михайлівни, 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. Стецюк Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) розміром 2,11 га в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства АПТ «Ридомиль», згідно сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серії ТР № 0284802 виданого Кременецькою РДА 16.12.1996 

року та рішення Кременецького районного суду від 01 жовтня 2019 року, справа 

№601/1642/19. 

    
2. Гр. Стецюк Раїсі Михайлівні 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.  

 

 

Кужель С. М. 
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «   »  червня 2021 року                       №ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2748 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль, гр. Сторожук Ганні 

Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Сторожук Ганни Василівни, 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.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сторожук Ганні Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2748 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0894 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сторожук Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2163 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0894 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати гр. Сторожук Ганну Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

 
Кужель С.М. 

 

Совбецька Н.Р.     

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Молодіжна, 15,  гр. Сторожук 

Тетяні Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Сторожук Тетяни 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 м. Почаїв, вул. Молодіжна, 15 , та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Сторожук Тетяні Сергіївні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3765 для будівництва 

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

вул. Молодіжна, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Сторожук Тетяні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3765 для будівництва 

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

вул. Молодіжна, 15. 

 

3. Зобов’язати гр. Сторожук Тетяну Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

              Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «»  червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Озерна, 16,  гр. Струкало 

Тамарі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 16, гр. Струкало Тамари 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

Озерна, 16, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Струкало Тамарі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3760 для будівництва та 

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

Озерна, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Струкало Тамарі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3760 для будівництва 

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

вул. Озерна, 16. 

 

3. Зобов’язати гр. Струкало Тамару Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «»  червня 2021 року                   № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0736 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Дружби, 18, гр. Сухій 

Іраїді Арсентіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Дружби, 18, гр. Сухої Іраїди Арсентіївни, 

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. 

Дружби, 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 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. Надати дозвіл гр. Сухій Іраїді Арсентіївні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Дружби, 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. 
 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 

 
 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року                                                         №  ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною  

площею 0,0200 га на умовах оренди для розміщення,  

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  

в с. Ридомиль,  ВАТ “Тернопільобленерго”. 

 

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець 

І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що знаходиться у с. 

Ридомиль, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12,123,124 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на умовах оренди для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 

с. Ридомиль ( ЗТП-163). 

 

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення 

робіт з землеустрою, та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 

законодавством  порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
 

           
 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3841 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в c. Старий Тараж,  

 гр. Фарині М.М.   

 

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гричинські, 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 0,3841га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, за межами населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 . 

Олейнік М.Г. 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4745 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв вул. Гайова, гр. Федчишин 

Зої Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Гайова, 34а, гр. Федчишин Зої Павлівни, 

яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Гайова 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. Федчишин Зої Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4745 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3444 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Федчишин Зої Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4745 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3444 для ведення 

особистого селянського господарства в м.Почаїв вул. Гайова. 

 

3. Зобов’язати гр. Федчишин Зою Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

 
Капрічук О.М. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «» червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Гайова, 34а, гр. Федчишин Зої Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 34а, гр. Федчишин Зої Павлівни, 

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. 

Гайова,34а 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. Федчишин Зої Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3426 для будівництва та 

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

Гайова, 34а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Федчишин Зої Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3426 для будівництва 

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

вул. Гайова, 34а. 

 

3. Зобов’язати гр. Федчишин Зою Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 2,38 га для ведення  

товарного сільськогосподарського виробництва,  

гр. Харчук О.М. 

 

   Розглянувши заяву жительки с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 

Харчук Оксани Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

керуючись 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. Харчук Оксані Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,38 га в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0059749 та свідоцтва про 

право на спадщину за заповітом від 12.04.2021 року, спадкова справа № 3/2008, за 

реєстровим №190. 

 

2. Гр. Харчук Оксані 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. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

Л.В. Стахановська 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «»  червня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0043 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Цибровській Ларисі Сергіївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 11 гр. Цибровської Лариси 

Сергіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Цибровській Ларисі Сергіївні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0043 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3766 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Цибровській Ларисі Сергіївні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0043 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3766 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Цибровську Ларису Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Капрічук О.М. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від             червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль , вул. Кривуля 48 ,  гр. Цибульській 

Марії Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48 , гр. Цибульської Марії 

Павлівни, 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. Цибульській Марії Павлівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0845 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Кривуля, 48 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Цибульській Марії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0845 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Кривуля, 48 . 

 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
Кужель С. М. 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від              червня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,3031 га, 0,1519 га, 0,2043 га, 0,2702 га 

та 0,0381 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль ,  гр. 

Цибульській Марії Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48 , гр. Цибульської Марії 

Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства , керуючись п. б 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 Марії Павлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,3031 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0840в с. Ридомиль; 

- площею 0,1519 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0848 в  с. Ридомиль;  

- площею 0,2043 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0852 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2702 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0842 в  с. Ридомиль; 

- площею 0,0381 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0844 в  с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Цибульській Марії Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

-  площею 0,3031 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0840в с. Ридомиль; 

- площею 0,1519 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0848 в  с. Ридомиль;  

- площею 0,2043 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0852 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2702 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0842 в  с. Ридомиль; 

- площею 0,0381 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0844 в  с. Ридомиль. 

3. 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. 

 
Кужель С. М. 

     



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «  » червня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0439 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Промислова,  гр. Шаповалу Богдану Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С. Крушельницької, 25, гр. Шаповала 

Богдана Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Шаповалу Богдану Васильовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0439 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3822 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шаповалу Богдану Васильовичу у власність земельну ділянку площею 

0,0439 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3822 для будівництва та 

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

Промислова. 

 

3. Зобов’язати гр. Шаповала Богдана Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

СЬОМА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «   »  червня  2021 року        ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3344 га  

 для ведення особистого селянського господарства  

в с. Комарин,  гр. Швець З.В. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 12, гр. Швець Зінаїди 

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. 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. Швець Зінаїді Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,3344 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в 

тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
Олейнік М.Г. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

від  «   » червня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  c. Комарин, вул.  Зарічна, 12, Швець 

З.В. 

   

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 12, гр. Швець Зінаїди 

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. 

Комарин, вул. Зарічна, 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. Швець Зінаїді 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. Комарин, вул. Зарічна, 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. 
 

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

CЬОМА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «  »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею  

0,6437 га та 0,2703 га для ведення особистого 

селянського господарства  

в с. Комарин,   гр. Швець З.В. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 12, гр. Швець Зінаїди 

Василівни, яка 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. Швець Зінаїді Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,6437га   та 0, 2703 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.  

 
 . 

Совбецька Н.Р. 

 

 

 
 

  



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

загальною площею 1,9874 га для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ОТГ гр. Шитюк І.В. 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева, 46, гр. Шитюк Інни 

Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ, 

керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Шитюк Інні Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 1,5825 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0829 та площею 

0,4049 за кадастровим номером 6123484700:01:001:0957 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ. 

 

2. Передати у власність гр. Шитюк Інні Василівні земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 

ОТГ площею 1,5825 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0829 та площею 

0,4049 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0957. 

 

3. Зобов’язати гр. Шитюк Інну Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 
Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «    »  червня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4299 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Шостак Олені 

Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 35, гр. Шостак Олени 

Тимофіївни, 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. Шостак Олені Тимофіївні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,4299 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Кужель С. М.  
                

                   



 

 

                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Борщівка, 

вул. Центральна, 11,  гр. Ягенич Р.І. 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. С. Крушельницької, 19,  гр. Ягенич Ростислава 

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. Борщівка, вул. 

Центральна, 11, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ягенич Ростиславу Івановичу 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. Центральна, 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. 

 

Староста                                                     В.М. Придатко 

Вик.                                                             

           Л.В. Стахановська 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «» червня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0470 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 6а, гр. Ярмусь 

Миколі Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48, гр. Ярмуся Миколи 

Вікторовича, 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. 

Ярослава Мудрого, 6а, 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. Ярмусь Миколі Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0470 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3604 для будівництва 

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

вул. Ярослава Мудрого, 6а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ярмусь Миколі Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0470 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3604 для будівництва 

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

вул. Ярослава Мудрого, 6а. 

 

3. Зобов’язати гр. Ярмусь Миколу Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Капрічук О.М. 
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