
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «      » липня 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.Комарівка, вул. Польова, 1, гр. Побережній Л. П. 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Побережній Людмилі Павлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0275 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Польова, 1, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Побережній Людмилі Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0275 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Польова, 1. 

 
3.  Зобов’язати гр. Побережну Людмилу 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. 

 
 
Староста                                                                 В.Ф. Пацула 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6260га 
для ведення особистого селянського 
господарства                в            с. Комарівка, гр.  
Самойленко О.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленка Олександра 
Васильовича, 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. Самойленку Олександру Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6260га 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 
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ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
                                                                             
від «    » липня 2021 року                                                                                            проект 

Про надання  дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) площею 1,01 умовних кадастрових 
гектарів  згідно сертифіката ТР № 0059596 
для ведення товарного  сільськогосподарського 
виробництва на території  Почаївської  ТГ  
гр. Стрельчук Н.І. 
         

    Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Козаки, 22  гр. Стрельчук Надії 
Іванівни, 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. Стрельчук Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної   ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1,01 умовних  кадастрових  гектарів  згідно  сертифіката на право 
на земельну частку (пай) серії ТР № 0059596  колективного сільськогосподарського  
підприємства  с. Будки для ведення   товарного  сільськогосподарського виробництва, 
яка  розташована на території  Почаївської ТГ, землі особистих селянських 
господарств, сільськогосподарські угіддя, рілля. 

 

2.  Гр. Стрельчук Надії Іванівні 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1187га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с.  Будки, гр. Шабалян Н.М. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Підлісці, вул. Шевченка, 54, гр. Шабалян Неоніли 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Шабалян Неонілі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1187га 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,1284га 
та 0,0863га для ведення особистого 
селянського    господарства       в         с. Будки, 
гр. Пасічнику В.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 2, гр. Пасічника Віталія 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. Пасічнику Віталію Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1284га та 
0,0863га 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,0657га, 
0,1326га та 0,1277га для ведення особистого 
селянського              господарства                      в          
с. Комарівка , гр. Самойленко Т.Є. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленко Тетяни 
Євстафіївни, 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. Самойленко Тетяні Євстафіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,0657га, 
0,1326га та 0,1277га 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5718га та 0,9339га для ведення особистого 
селянського    господарства       в         с. Будки, 
гр. Валігурі В. Г. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Травнева, 9, гр. Валігури Володимира 
Григоровича, 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. Валігурі Володимиру Григоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5718га та 
0,9339га 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,4728га та 0,6413га для ведення особистого 
селянського    господарства    в    с. Комарівка, 
гр. Самборській Р.М. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липина, 2, гр. Самборської Раїси 
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. Самборській Раїсі Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4728га та 
0,6413га 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «      » липня 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.Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованій Н.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. 
Молодіжна, 5, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0270 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Молодіжна, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Годованій Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0270 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Молодіжна, 5. 

 
3.  Зобов’язати гр. Годовану Наталію Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 
Староста                                                                 В.Ф. Пацула 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «      » липня 2021 року                  проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4829га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Годованій Н.І. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. 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. Годованій Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
площею 0,4829га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0272 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення,  в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Годованій Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4829га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0272 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Годовану Наталію Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «    »  липня  2021 року                   проект 

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
1,0099 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Комарівка,  гр. Годованій Наталії 
Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії 
Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Годованій Наталії Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,0099 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0276 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Годованій Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,0099 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0276 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Годовану Наталію Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
 
Староста                                                                   В.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 1,1322га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Юсюку І.Ф. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Дубова, 11, гр. Юсюка Ігора Федоровича, 
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. Юсюку Ігорю Федоровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1322га 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 
 

 
 
Не має погодження РЕМ 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «    »  липня 2021 року                        проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,5372га та 0,4207га для ведення особистого 
селянського    господарства    в    с. Будки, 
гр. Корчинській Л.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Двірська, 6, гр. Корчинської Лідії 
Володимирівни, 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. Корчинській Лідії Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5372га та 
0,4207га 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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «     »  липня 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. Гайова, 8, гр. Самойленку О.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленка Олександра 
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. Самойленку Олександру 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. Гайова, 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. 
 

 

       

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «    »  липня  2021 року                   проект 

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2933 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Комарівка,  гр. Антонюк Ользі 
Павлівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 17, гр. Антонюк Ольги 
Павлівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Антонюк Ользі Павлівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2933 га за кадастровим номером 
6123481000:04:001:0277 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Антонюк Ользі Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2933 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0277 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 
3. Зобов’язати гр. Антонюк Ольгу 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. 
 
 
 
Староста                                                                   В.Ф.Пацула  
     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «     »  липня 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. 
Травнева, 2, гр. Мельничук О.С. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 2, гр. Мельничук Ольги 
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. 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. Мельничук Ользі 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. Будки, вул. Травнева, 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 

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «    »  липня 2021 року                   проект 

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,4241 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури,  
гр. Брусняку Роману Сергійовичу 
 

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 0,4241 га 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 0,4241 га 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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ  
  
від  «     »  липня 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. Валігури, 
вул.   Лесі   Українки,  8,   гр.   Хижук   Н.  В.   та  
гр. Решетило Л.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 4, гр. Решетило Лідії 
Василівни та жительки с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 183, Самбірського району, 
Львівської області гр. Хижук Ніни Василівни які просять надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Валігури, 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. Решетило Лідії Василівні  та гр. Хижук Ніні Василівні 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. Валігури, вул. Лесі Українки, 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. 
 

 

       

           Староста                                                                              В.Ф. Пацула 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня 2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2071 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська 
гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бабійчука Ігора 
Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська та передати дану 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2071 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1088 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, по вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2071 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1088 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Бабійчука Ігора Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   »  липня  2021року       ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0108га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика 
гр. Барабаш Галині Назарівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 5, гр. Барабаш Галини 
Назарівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв,вул. 
Юридика, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища , Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Барабаш Галині Назарівні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0108 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Юридика, за рахунок земель не наданих 
у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

2. 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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площами 0,2140 га, 0,2264 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Басу Віталію 
Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 1 , гр. Бас Віталія 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12, 116, 118, 119, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, 
ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.24 Закону України "Про 
державний земельний кадастр", пункту 3 та 6 Прикінцевих та перехідних положень закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та колективної власності», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Басу Віталію Анатолійовичу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,2140 га та 0,2264 га  для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність і користування громадян, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля з метою передачі їх у власність. 

 
2. Рекомендувати гр. Басу Віталію Анатолійовичу розробити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та подати його для розгляду та затвердження у 
встановленому законом 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.  
 

Кужель С. М.  
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1222 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в c. Затишшя,  вул. Зелена,  
гр. Бельц Наталії Миколаївні 
 

Розглянувши заяву жительки  с. Затишшя, вул. Зелена, 29, гр. Бельц Наталії 
Миколаївни, яка 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. Бельц Наталії Миколаївні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1222 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.  
 
 . 
Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від             липня 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. Батівка, 11 ,  гр. Березі Віталію 
Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 11, гр. Берези Віталія 
Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 
ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Березі Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0922 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 11 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

2. Передати гр. Березі Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0922 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Батівка, 11. 

 
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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від             липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2303 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в  с. 
Ридомиль , вул. Різникова, 5 ,  гр. Білінчук Віри 
Василівни  
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Олексинець, вул. Дружби, 52 , гр. Білінчук 
Віри Василівни, 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. Білінчук Вірі Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2303 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0832 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Різникова, 5 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

2. Передати гр. Білінчук Вірі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2303 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0832 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Різникова, 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від             липня 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. Підгірна, 38 ,  гр. Білорусу 
Віталію Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38 , гр. Білоруса Віталія 
Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 
ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Білорусу Віталію Петровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0798 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Підгірна, 38 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

2. Передати гр. Білорусу Віталію Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0798 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Підгірна, 38 . 

 
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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1674 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Білорус 
Світлані Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38, гр. Білорус Світлани 
Олександрівни, 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. Білорус Світлані Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,1674 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  «    »  липня  2021 року        Проєкт 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площею 1,6925 га та 0,1015 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної громади 
гр. Бобрик Ганні Павлівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Даніва, 9, гр. Бобрик Ганни Павлівни, 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 територіальної громади, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Бобрик Ганні Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
1,6925 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2538 та площею 0,1015 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2537 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 
 

2. Передати у власність гр. Бобрик Ганни Павлівни земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади площею 1,6925 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2538 та 
площею0,1015 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2537. 
 

3. Зобов’язати гр. Бобрик Ганну 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.  

 

Кужель С. М. 

         



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0654 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 
Почаїв,  вул. Макаренка,  гр. Бойку Михайлу 
Григоровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19, гр. Бойка Михайла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 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», ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Бойку Михайлу Григоровичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0654 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 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. 
 
 . 
Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 
  



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану  
території для будівництва і обслуговування  
багатоквартирного житлового будинку  
з об’єктами торгово-розважальної та ринкової  
інфраструктури площею 0,2989 га  
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 45в, 
гр. Боцюк Світлані Петрівні 
  

          Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 51 гр. Боцюк Світлани 
Петрівни, яка просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території для 
будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на власній земельній ділянці площею 
0,2989 га в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 45в, 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. Боцюк Світлані Петрівні на виготовлення детального плану 

території для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на власній земельній ділянці 
площею 0,2989 га в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 45в. 

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. Боцюк Світлану Петрівну. 
 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. Боцюк Світлані Петрівні 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   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану  
території для будівництва і обслуговування  
багатоквартирного житлового будинку  
з об’єктами торгово-розважальної та ринкової  
інфраструктури загальною площею 0,6629 га  
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Боцюк Світлані Петрівні, 
 гр. Боцюку Остапу Івановичу,  
гр. Боцюк Устині Іванівні 
 

          Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Волинська, 51 гр. Боцюк Світлани Петрівни, гр. 
Боцюка Остапа Івановича, гр. Боцюк Устини Іванівни, які просять надати дозвіл на виготовлення 
детального плану території для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на власних земельних 
ділянках загальною площею 0,6629 га в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. Боцюк Світлані Петрівні, гр. Боцюку Остапу Івановичу, гр. Боцюк 

Устині Іванівні на виготовлення детального плану території для будівництва і обслуговування  
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури на власних земельних ділянках загальною площею 0,6629 га в м. Почаїв, вул. 
Кременецька. 

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. Боцюк 

Світлану Петрівну, гр. Боцюка Остапа Івановича, гр. Боцюк Устину Іванівну. 
 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. Боцюк Світлані Петрівні, гр. Боцюку Остапу Івановичу, гр. Боцюк Устині Іванівні 

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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,0000 га 
для ведення особистого селянського 
господарства за межами населеного пункту с. 
Комарівка на території Почаївської міської 
ради, гр. Валігурі Миколі Олександровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Першотравнева, 7 гр. Валігури Миколи 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
за межами населеного пункту с. Комарівка на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Миколі Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 1,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 
Комарівка на території Почаївської міської ради, за рахунок частини земельної 
ділянки резервного фонду комунальної власності за кадастровим номером 
6123481000:01:001:0625. 

 
2. 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  
                                                                   ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від  «___» липня 2021 року   ПРОЄКТ           № _____ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв,   вул. 
Радивилівська гр. Вілівчук Тетяні Григорівні 
 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2 гр. Вілівчук 
Тетяни Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Вілівчук Тетяні Григорівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по 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. 
.  
 
 
 
 

            
          Староста                                 М.В.Горпинюк 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ  
  
від  «____»  липня 2021 року            ПРОЄКТ  № ____ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 2  гр. Вілівчук Тетяні Григорівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2 гр. Вілівчук Тетяни 
Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 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», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 
  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Вілівчук Тетяні Григорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 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                    М В.Горпинюк                                                                         

 
 

 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » липня 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  c. Затишшя,  вул.  Зелена, 80,  
гр. Волосюк Юстині Семенівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини 
Семенівни, 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, 80, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 
ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Волосюк Юстині Семенівні 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, 80, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4759 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в c. Затишшя,  вул. Зелена,  
гр. Волосюк Юстині Семенівні 
 

Розглянувши заяву жительки  с. Затишшя, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини 
Семенівни, яка 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. Волосюк Юстині Семенівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4759 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.  
 
 . 
Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2107 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Шкільна,  
гр. Галайчук Наталії Ігорівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 20 гр. Галайчук Наталії 
Ігорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Галайчук Наталії Ігорівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2107 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 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 

                                                                  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «   » липня 2021 року        Проект   
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,1963 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 
 гр. Галанець Інні Павлівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 21, гр. Галанець Інни Павлівни, 
яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, керуючись п.б 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. Галанець Інні Павлівні проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,1963 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3591 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Фабрична, в 
межах населеного пункту.  
 

2. Зобов’язати гр. Галанець Інну Павлівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення. 
 

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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від             липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,0782 га 
та 0,3277 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Гладковському Володимиру Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 71 , гр. Гладковського 
Володимира Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Гладковському Володимиру Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площею 0,0782 га та 
0,3277 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «    » липня  2021 року        Проєкт 
  
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості)   площею 
0,2179 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, 
гр. Гладковському Володимиру Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 71 , гр. Гладковського 
Володимира Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, 
керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Гладковському Володимиру Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2179 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність чи постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення , в т. ч. рілля, в межах 
населеного пункту. 

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

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

Кужель С. М.  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 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 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в  м. 
Почаїв,  вул. Фабрична,  гр. Горевичу Миколі 
Вікторовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича Миколи 
Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 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», ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 
1. Надати дозвіл гр. Горевичу Миколі Вікторовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична,  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. 
 
 . 
Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва  в с. 
Старий Почаїв, вул. Радивилівська               
гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюк 
Наталії Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та 
передати дану 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.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 
                                                               

                                                                   ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0305  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. 
Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0305 для 
індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Горпинюк Наталію 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. 
 
 

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в с. 
Старий Почаїв по вул. Радивилівська 
гр. Горпинюку Серафиму 
Миколайовичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюка 
Серафима Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська та передати дану 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
                                                              

                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 
6123487800:01:001:0306  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. 
Радивилівська землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0306 для 
індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Горпинюка Серафима 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. 
 
 

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0981 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин,  гр.  Гурнику 
Анатолію Федоровичу 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Гурнику Анатолію Федоровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0981 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

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

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

 
 
                   Совбецька Н.Р. 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 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. Лосятин, вул. Шкільна, 5,  гр. 
Гурнику Анатолію Федоровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Гурника Анатолія Федоровича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Шкільна, 5, керуючись ст.12,79,107,118,120,121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з  питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Гурнику Анатолію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Шкільна, 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. 
 

           Совбецька Н.Р. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,2237 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Додь Євгенії 
Василівні 

 
Розглянувши заяву жительки  с. Стара Миколаївка вул. Кременецька, 136 Дубенського району 

Рівненської області, гр. Додь Євгенії Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на 
території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Додь Євгенії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2237 га за кадастровим 
номером 6123484100:01:001:1657 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Додь Євгенії Василівні земельну ділянку площею 1,2237 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1657 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Додь Євгенію 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. 
 
 

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою для розміщення та 
експлуатації об’єкту телекомунікації  площею 
0,0100 га ПрАТ «Київстар» 

Розглянувши клопотання ПраАТ «Київстар» про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації 
об’єкту телекомунікації на умовах оренди за межами населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, керуючись ст.12, 123, 134 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 ПрАТ «Київстар» на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації 
на умовах оренди площею 0,0100 га в м. Почаїв вул. Кременецька, 112 за рахунок 
частини земельної ділянки комунальної власності із земель запасу за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3925. 
 

2. ПрАТ «Київстар» розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та подати його для розгляду та затвердження у встановленому законом 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   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4284 
га, площею 0,2987 та площею 0,2143 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка,  гр.  
Домніцькому Л.В. 
 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 62 гр. Домніцького Леоніда 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Домніцькому Леоніду Володимировичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,4284 га, 
площею 0,2987 та площею 0,2143 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. 

 
 
Л.В. Стахановська 
 
Н.Р. Совбецька 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0800 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,   
гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 23, гр. Домніцького Олега 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0800 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий  Почаїв,  
вул. Крамарі, 52,  гр. Дудару Олександру Петровичу 

 
Розглянувши заяву жителя с. Старий  Почаїв, вул. Крамарі, 52, гр. Дудара Олександра 

Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 52 , 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. Дудару Олександру Петровичу  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1083 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 52, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Дудару Олександру Петровичу  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1083 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, 52. 

 
3. Зобов’язати гр. Дудара Олександра Петровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1100 га для 
індивідуального садівництва в с. 
Старий Почаїв, вул. Радивилівська          
гр. Жилюку Олегу Івановичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Жилюка Олега 
Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та 
передати дану 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.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 
                                                               

                                                                     ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Жилюку Олегу Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1100 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1099  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. 
Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Жилюку Олегу Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1100 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1099 для 
індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 
3. Зобов’язати гр. Жилюка Олега 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                       М.В.Горпинюк 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

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

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 26, гр. Жураківської Світлани 

Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Миру, 26 , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Жураківській Світлані Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3839 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв,  вул. Миру, 26, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Жураківській Світлані Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3839 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м.  Почаїв,  вул. Миру, 26. 

 
3. Зобов’язати гр. Жураківську Світлану Степанівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4460 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Старий Почаїв  по вул. Лесі Українки  
гр. Завроцькій Степаниді Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв по вул. Лесі Українки та передати дану 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Завроцькій Степаниді Василівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,4460 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1092  для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, по вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Завроцькій Степаниді Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4460 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1092 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки. 

 
3. Зобов’язати гр. Завроцьку Степаниду 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. 
 
 

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



 

 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
 ВОСЬМА СЕСІЯ. 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

   
Від                     2021 року                                     Проєкт           №          
 
 
Про затвердження технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр. Завроцькій С.В. в с. Старий Почаїв  
по вул. Лесі Українки, 16 та   
передачі її у власність.  
 
 
    Розглянувши заяву гр. Завроцької Степаниди Василівни жительки села Старий Почаїв 
та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в селі Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 16 та 
передачу її у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада                                              
                                                 ВИРІШИЛА:    
                                                 
      1..Затвердити гр.Завроцькій Степаниді Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  за кадастровим номером 6123487800:02:001:1081 в 
селі Старий Почаїв по вулиці Лесі Українки, 16.  

                       
      2. .Передати гр.Завроцькій Степаниді Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку  площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  за кадастровим номером 6123487800:02:001:1081 в 
селі Старий Почаїв по вулиці Лесі Українки, 16.   

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

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

 
 
 
 Староста                     М.В.Горпинюк 

      



                 . 
   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,2475 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена,  гр. Запоточній Оксані Данилівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Запоточної Оксани 
Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Запоточній Оксані Данилівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2475 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0014 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Запоточній Оксані Данилівні у власність земельну ділянку площею 

0,2475 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0014 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена. 

 
3. Зобов’язати гр. Запоточну Оксану Данилівну 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня 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   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) площею 1,01 в умовних кадастрових гектарах 
 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  
за межами населеного пункту на території  
Почаївської міської ради 
гр. Зубкевичу Василю Васильовичу 
 
         Розглянувши заяву жителя с. Крупець Рівненської області гр. Зубкевича Василя 
Васильовича, 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», ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Зубкевичу Василю Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
яка розташована за межами населеного пункту на території Почаївської міської ради 
площею 1,01 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Будки», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР 
№ 0059582 та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14.05.2021 року, 
спадкова справа № 29/2018. 

 
2. Гр. Зубкевичу Василю Васильовичу 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. 

 
 

Совбецька Н.Р. 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0679 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  
гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 38, гр. Казмірчука Аркадія 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0679 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

  ВОСЬМА СЕСІЯ   
 РІШЕННЯ   
   
від  «  » липня  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», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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 суміжною земельною ділянкою гр. 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. 
 

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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,7583 га для ведення 
особистого селянського господарства за 
межами населеного пункту с. Лосятин  
на території Почаївської міської 
територіальної громади гр. Кебалюк 
Світлані Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 15, гр. Кебалюк Світлани 
Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 
пункту с. Лосятин 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. 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 населеного пункту 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 
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ   
 РІШЕННЯ   
   
від  «  » липня  2021 року                         № ПРОЕКТ 

 
Про 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 0,0400 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Кималко Раїсі 
Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54, гр. Кималко Раїсі Іванівни, яка 
просить 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. 
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», ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Кималко Раїсі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельних ділянок площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3536 та площею 0,0400 га для ведення особистого селянського 
господарства за кадастровим номером 6123410500:02:001:3537 в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська. 
 

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

 
 
 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «   » липня 2021 року        Проект   
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0652 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 
 гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу. 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 19а, гр. Ковальчука Андрія 
Ігоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Радивилівська, керуючись п.б 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. Ковальчуку Андрію Ігоровичу  проект землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0652 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:2174 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Радивилівська,   
в межах населеного пункту.  
 

2. Зобов’язати гр. Ковальчука Андрія Ігоровича  зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення. 
 

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. 
 
Олейнік М.Г.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4656 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Старий Почаїв  по вул. Лесі Українки  
гр. Козак Галині Петрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Козак Галини 
Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Лесі Українки та передати дану 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Козак Галині Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність площею 0,4656 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1096  для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, по вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Козак Галині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,4656 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1096 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки. 

 
3. Зобов’язати гр. Козак Галину Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



 

 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
 ВОСЬМА СЕСІЯ. 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

   
Від                     2021 року                                     Проєкт           №          
 
 
Про затвердження технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
гр. Козак Г.П. в с. Старий Почаїв  
по вул. Лесі Українки, 4 та   
передачі її у власність.  
 
 
    Розглянувши заяву гр. Козак Галини Петрівни жительки села Старий Почаїв та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в селі Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 4 та передачу її 
у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 
26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада                                              
                                                 ВИРІШИЛА:    
                                                 
      1..Затвердити гр.Козак Галині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 
0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд  за кадастровим номером 6123487800:02:001:1086 в селі Старий Почаїв по 
вулиці Лесі Українки, 4.  

                       
      2. .Передати гр.Козак Галині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку  
площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд  за кадастровим номером 6123487800:02:001:1086 в селі Старий 
Почаїв по вулиці Лесі Українки, 4.   

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

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

 
 
 
 Староста                     М.В.Горпинюк 

      
                 . 



   
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  
(на місцевості) площами 1,43, 1,43 та 1,43  
в умовних кадастрових гектарах 
 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  
за межами населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської міської ради 
гр. Козлюк Оксані Георгіївні 
 
         Розглянувши заяву жительки с. Лідихів гр. Козлюк Оксани Георгіївни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок 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», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, 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 земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 
розташована за межами населеного пункту с. Лідихів на території Почаївської міської 
ради площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства «Лідихівський», згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0077438; площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах колективного сільськогосподарського підприємства «Лідихівський», згідно 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0077439, площею 1,43 в 
умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 
«Лідихівський», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 
0077838 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.04.2021 року, спадкова 
справа № 33/2021. 

 
2. Гр. Козлюк Оксані Георгіївні 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. 
 
Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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   

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок  площею 1,0000 
га та площею 0,5000 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Будки,  гр.  Коробчук Ларисі Богданівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Двірська, 9 гр. Коробчук Лариси 
Богданівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Коробчук Ларисі Богданівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 1,0000 га та 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі. 

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

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

 
 
 
          Совбецька Н.Р. 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  червня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,3039 
га, 0,2011 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Коровець Любові Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 10, гр. Коровець Любові 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Коровець Любові Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3039 га, 0,2011 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля. 

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

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

Кужель С. М.  
Совбецька Н.Р. 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1274 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Коханській 
Наталії Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, гр. Коханської Наталії 
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. Коханській Наталії Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,1274 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «     »  липня  2021 року          Проєкт 
    
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Ридомиль, вул. Фаринікова, 14,  гр. Коханській 
Наталії Петрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль , гр. Коханської Наталії 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. Ридомиль, вул. 
Фаринікова, 14 , керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і 
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Коханській Наталії Петрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

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

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

 
Кужель С. М. 

                    
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  «   »  липня 2021 року                     Проект 
 
Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв,   гр. Кривіцькому  
Максиму Андрійовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 4, гр. Кривіцького 
Максима Андрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Кривіцькому Максиму Андрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:4121 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Кривіцькому Максиму Андрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4121 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв. 
 

3. Зобов’язати гр. Кривіцького Максима Андрійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «   » липня 2021 року        Проект   
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,1015 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Бригадна, 
 гр. Кужель Марії Іллівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Кужель Марії Іллівни, 
яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Бригадна , керуючись п.б 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. Кужель Марії Іллівні  проект землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,1015 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3403 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Бригадна, в 
межах населеного пункту.  
 

2. Зобов’язати гр. Кужель  Марію  Іллівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення. 
 

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. 
 
Олейнік М.Г.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  «    »  липня  2021 року        Проєкт 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площами 1,2814 га та 0,1000 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської територіальної громади 
гр. Кучеру Івану Івановичу 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Плитниця-2, буд. 29 Кучера Івана 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Кучеру Івану Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
1,2814 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2543 та площею 0,1000 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:1978 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 
 

2. Передати у власність гр. Кучера Івана Івановича земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади площею 1,2814 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2543 та площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:1978. 
 

3. Зобов’язати гр. Кучера Івана Івановича зареєструвати речові права на земельні ділянки у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

 

Кужель С. М. 

         



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «» липня 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 Степану 
Михайловичу 
 

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 за межами 
населеного пункту на території Почаївської міської територіальної громади, землі 
сільськогосподарського призначення. 

 
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 за межами населеного пункту 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Шкільна, 12, гр. Лесик Наталії Лонгінівні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11 гр. Лесик Наталії Лонгінівни 

яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 11 , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Лесик Наталії Лонгінівні   технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3954 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. 
Шкільна, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Лесик Наталії Лонгінівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3954 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.  Почаїв,  вул. 
Шкільна, 11. 

 
3. Зобов’язати гр. Лесик Наталію Лонгінівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Олейнік М.Г. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМАСЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,0858 га; 0,0658 га; 0,1491 
га; 0,2033 га; 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 проект 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 проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок: 
- площею 0,0858 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416; 
- площею 0,0658 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;  
- площею 0,1491 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;  
- площею 0,2033 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525; 
- площею 0,2891 га 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. 
 

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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » липня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в  с. Лідихів, вул. Лісна, 12,  
гр. Хорошому Андрію Федоровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Лісна, 12, гр. Хорошого Андрія 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лідихів, вул. Лісна, 12, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
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 Андрію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Лідихів, вул. Лісна, 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   

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ____ » липня 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельних  ділянок в натурі (на місцевості)  
площами 0,2925 га, 0,3400 га, 0,1575 га  
для ведення особистого селянського господарства  
в с. Лідихів гр. Хорошому Андрію Федоровичу 
  

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Лісна, 12 гр. Хорошого Андрія 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. 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 середовищ, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Хорошому Андрію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2925 га, 0,3400 га, 0,1575 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

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

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0799 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Старий Почаїв  по вул. 
Радивилівська,  гр. Лящук Галині 
Іванівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Лящук Галини 
Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська та передати дану 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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Лящук Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність площею 0,0799 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1057  для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, по вул. Радивилівська землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Лящук Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0799 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1057 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 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. М. Вовчка, 12, гр. Лящук Ользі Віталіївні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 12, гр. Лящук Ольги Віталіївни 

яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
М.Вовчка, 12 , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Лящук Ользі Віталіївні  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3960 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. 
М. Вовчка, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Лящук Ользі Віталіївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3960 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.  Почаїв,  вул. 
М. Вовчка, 12. 

 
3. Зобов’язати гр. Лящук Ольгу Віталіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Олейнік М.Г. 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами  0,5425 га, 0,1948 га та  0,2094 га  для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території  Почаївської  міської  
територіальної громади гр. Магалі Ользі Йосипівні 

 
Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,  вул. Тиха, 6/2, гр. Магали Ольги Йосипівни, 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 територіальної громади, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Магалі Ользі Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):  

- площею 0,5425 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2657,  
- площею 0,2094 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2655,  
- площею 0,1948 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2656 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади. 
2. Передати у власність гр. Магалі Ользі Йосипівні земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади 
- площею 0,5425 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2657,  
- площею 0,2094 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2655,  
- площею 0,1948 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2656 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади. 
3. Зобов’язати гр. Магалу Ольгу Йосипівну 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. 
           Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  «    »  липня  2021 року        Проєкт 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площею 1,5849 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської територіальної громади гр. 
Мар’ясич Надії Яківні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Данева, 27, гр. Мар’ясич Надії Яківни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Мар’ясич Надії Яківні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,5849 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2536 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади. 
 

2. Передати у власність гр. Мар’ясич Надії Яківні земельну ділянку для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 
громади площею 1,5849 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2536. 
 

3. Зобов’язати гр. Мар’ясич Надію Яківну 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року                                 № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4502 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Стаий Почаїв, вул. Крамарі,                 
гр. Мельничук Наталії Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук 
Наталії Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Мельничук Наталії Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4502 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1107 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

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

площею 0,4502 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1107 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі. 

 
3. Зобов’язати гр. Мельничук Наталію Василівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  
вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук 

Наталії Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 74 , 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. Мельничук Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1103 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 74, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1103 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 74. 

 
3. Зобов’язати гр. Мельничук Наталію Василівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,1305 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Миговичу Василю 
Петровичу 

 
Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Миговича Василя Петровича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Миговичу Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1305 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1667 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Миговичу Василю Петровичу земельну ділянку площею 1,1305 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1667  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Миговича Василя Петровича зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,1305 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Миговичу Павлу 
Петровичу 

 
Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Миговича Павла Петровича, який 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Миговичу Павлу Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1305 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1670 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Миговичу Павлу Петровичу земельну ділянку площею 1,1305 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1670  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Миговича Павла Петровича зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 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 c. Старий Тараж,  
вул. Вільшанки, 52, гр.  Миськів Роману Євстахійовичу 

 
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, Миськів Романа 

Євстахійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Вільшанки, 52 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. Миськів Роману Євстахійовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Вільшанки, 52, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Миськів Роману Євстахійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0002 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Вільшанки, 52. 

 
3. Зобов’язати гр. Миськів Романа Євстахійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4767 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в c. Старий Тараж,     
гр. Миськів Роману Євстахійовичу 
 

Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, гр. Миськів Романа 
Євстахійовича, 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”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Миськів Роману Євстахійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4767 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2360 
га, 0,2750 га, 0,1269 га, 0,3891 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Морозовській Марії Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 97, гр. Морозовської Марії 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Морозовській Марії Андріївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,2360 га, 
0,2750 га, 0,1269 га, 0,3891 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   

 ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ____ » липня 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  
площею 3,1690 га для розміщення та експлуатації основних,  
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  
переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
в м. Почаїв вул. Промислова, 5 
 

Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 33з гр. Паляниці 
Іванни Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,1690 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. Промислова, 5, 
керуючись ст. 12, п.2 ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону 
України «Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», з 
метою ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності, площею 3,1690 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3774 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на дві земельні ділянки площами 2,7531 га та 0,4159 га (згідно з 
розрахунком потреби площі земельної ділянки для обслуговування нежитлової 
виробничої будівлі цеху № 2) в м. Почаїв,  вул. Промислова, 5 без зміни цільового 
призначення. 

 
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження чергової 

сесії. 
 

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

 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою для розміщення та 
експлуатації об’єкту телекомунікації  площею 
0,0200 га ПрАТ «ВФ Україна» 

Розглянувши клопотання керівника ТЦ Тернопіль ПраАТ «ВФ Україна», який просить 
надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації (баштова споруда) на умовах оренди за 
межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, керуючись 
ст.12, 123, 134 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 ПрАТ «ВФ Україна» на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації 
(баштова споруда) на умовах оренди площею 0,0200 га за межами населеного пункту 
с. Ридомиль на території Почаївської міської ради за рахунок частини земельної 
ділянки комунальної власності із земель запасу за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2454. 
 

2. ПрАТ «ВФ Україна» розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та подати його для розгляду та затвердження у встановленому законом 
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.  
 
Кужель С.М. 
 
Совбецька Н.Р. 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0707 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Бригадна,  
гр. Назарчук Єлизаветі Янівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 2а, гр. Назарчук Єлизавети 
Янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Назарчук Єлизаветі Янівні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0707 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року       № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Лосятин, гр. Нівінгловському Роману 
Михайловичу 
  

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 72, гр. Нівінгловського Романа 
Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Нівінгловському Роману Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 
6123484700:02:001:0720 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Нівінгловському Роману Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0720 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 
3. Зобов’язати гр. Нівінгловського Романа 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. 
 

 
Стахановська Л.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,2000 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Нікітюк 
Валентині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Лісова, 4, гр. Нікітюк Валентини 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Нікітюк Валентині Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 1,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля. 

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

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

Совбецька Н.Р.  
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ______ »  липня  2021 року       № Проект 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертно-грошової оцінки земельної ділянки  
площею 0,2112 га для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
 підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в м. Почаїв 
гр. Октович Ларисі Василівні  
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Октович Лариси Василівни, яка просить 
надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про 
державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 
0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв. 
 
2. Надати дозвіл гр. Октович Ларисі Василівні на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.  
 
3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
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. 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ______ »  липня  2021 року       № Проект 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертно-грошової оцінки земельної ділянки  
площею 0,2150 га для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
 підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в м. Почаїв 
гр. Октович Ларисі Василівні  
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Октович Лариси Василівни, яка просить 
надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про 
державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 
0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв. 
 
2. Надати дозвіл гр. Октович Ларисі Василівні на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.  
 
3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
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. 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж вул. 
Вишнева, 27 гр. Олексій Христині Анатоліївні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, проспект Злуки, 31/65, гр. Олексій 

Христини Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж 
вул. Вишнева, 27, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Олексій Христині Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:012:0001 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж вул. Вишнева, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Олексій Христині Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:012:0001 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж вул. Вишнева, 27. 

 
3. Зобов’язати гр. Олексій Христину Анатоліївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,2597 га та 0,1882 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль гр. 
Олійнику Віталію Ярославовичу 
  

Розглянувши заяву гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. 
Франка, 19, який просить затвердити проєкт 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. Олійнику Віталію Ярославовичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,2597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0956 та площею 0,1882 
за кадастровим номером 6123486800:02:001:0955 в с. Ридомиль землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2597 га за 
кадастровим номером 6123486800:02:001:0956 та площею 0,1882 за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0955  в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати  гр. Олійника Віталія Ярославовича  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. 
     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1151 га для 
індивідуального садівництва в                      
с. Ридомиль гр. Олійнику Віталію 
Ярославовичу 
  

Розглянувши заяву гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. 
Франка, 19, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Ридомиль та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.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. Олійнику Віталію Ярославовичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  площею 0,1151 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0954 для індивідуального садівництва в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1151 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0954 для 
індивідуального садівництва в с. Ридомиль.  

 
3. Зобов’язати  гр. Олійника Віталія Ярославовича  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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8100 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Шкільна,  
гр. Оскалюку Ігорю Григоровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 53 гр. Оскалюка Ігоря 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Оскалюку Ігорю Григоровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8100 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею  
1,2063 га та площею 1,0070 га  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Пасічник Ганні 
Іванівні 

 
Розглянувши заяву жительки  с. Лідихів вул. Джерельна, 13, гр. Пасічник Ганни Іванівни, яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Пасічник Ганні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,2063 га за кадастровим 
номером 6123484100:01:001:1666 та площею 1,0070 га за кадастровим номером 
6123484100:01:001:1665 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Пасічник Ганні Іванівні земельні ділянки площею 1,2063 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1666 та площею 1,0070 га за кадастровим номером 
6123484100:01:001:1665 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Пасічник Ганну Іванівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,0905 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Промислова,  гр. Петрук Валентині Миколаївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Петрук Валентини 
Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Промислова та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Петрук Валентині Миколаївні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0905 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3787 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. Петрук Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку площею 

0,0905 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3787 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Промислова. 

 
3. Зобов’язати гр. Петрук 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. 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1575 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Пизи Галини 
Петрівни 

 

Розглянувши заяву жительки с. Розтоки, гр. Пизи Галини 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. Пизі Галині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки  площею 0,1575 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 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня 2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1659 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
с. Старий Почаїв  по вул. 
Коцюбинського  гр. Підгурській 
Антоніні Анатоліївні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Підгурської 
Антоніни Анатоліївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Коцюбинського та передати дану 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
                                                              ВИРІШИЛА:    

 
1. Затвердити гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1659 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1095  для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв, по вул. Коцюбинського, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1659 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1095 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Коцюбинського. 

 
3. Зобов’язати гр. Підгурську Антоніну Анатоліївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

                  Староста                       М.В.Горпинюк 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 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. Нижня,  13, гр. Поліщук Надії Михайлівні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв,  вул. Нижня, 13, гр. Поліщук Надії 

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 м. Почаїв, вул. 
Нижня, 13 , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Поліщук Надії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3756 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Нижня, 13, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Поліщук Надії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3756 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.  Почаїв,  
вул. Нижня, 13. 

 
3. Зобов’язати гр. Поліщук Надію 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. 
 

 
Олейнік М.Г. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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. Ратуш Марії Михайлівні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 3, гр. Ратуш Марії 

Михайлівни, 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.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. Ратуш Марії Михайлівни проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0034 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3785 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Липова, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Ратуш Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0034 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3785 для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 
3. Зобов’язати гр. Ратуш 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 земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
 
 

Капрічук О.М. 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,9700 га для ведення 
особистого селянського господарства в                      
с. Ридомиль  
гр. Семенюку Миколі Дмитровичу 
  

Розглянувши заяву гр. 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 площею 1,9700 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0947 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Семенюку Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,9700 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0947 для ведення 
особистого селянського господарства 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 

                                                                 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,2142 га та площею 
0,1414 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. Старий 
Почаїв,  гр. Семеренко Валентині 
Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Семеренко Валентини 
Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,  та 
передати дані земельні ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 
п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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 
                                                             ВИРІШИЛА:        

1.   Затвердити гр. Семеренко Валентині Василівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,2142 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1060  в с. Старий Почаїв, по вул. 
Копані та площею 0,1414 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1058  в с. Старий 
Почаїв, по вул. Крамарі,  землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 
 
  2.   Передати гр. Семеренко Валентині Василівні безоплатно у власність земельні ділянки 
для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2142 га за кадастровим 
номером 6123487800:02:001:1060  в с. Старий Почаїв, по вул. Копані та площею 0,1414 га за 
кадастровим номером 6123487800:02:001:1058  в с. Старий Почаїв, по вул. Крамарі   
 
   3.  Зобов’язати гр. Семеренко Валентину 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. 

 
 

                  Староста                       М.В.Горпинюк 
 



                                                                                                                                      

 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
 ВОСЬМА СЕСІЯ. 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

   
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 і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель та споруд   
в с. Старий Почаїв, вул. Копані, 8 
 гр. Семеренко Валентині Василівні 
 
    Розглянувши заяву гр. Семеренко Валентини Василівни жительки села Старий Почаїв 
та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в селі Старий Почаїв вул. Копані, 8 та 
передачу її у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада                                              
                                                 ВИРІШИЛА:    
                                                 

1. Затвердити гр. Семеренко Валентині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд  за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1048 в селі Старий Почаїв по вулиці Копані, 8.  

                       
      2. Передати гр.Семеренко Валентині Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку  площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  за кадастровим номером 6123487800:02:001:1048 в 
селі Старий Почаїв по вулиці Копані, 8.   

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

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

 
 
 
 Староста                     М.В.Горпинюк 

      



                 . 
   

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2696 
га та площею 0,1455 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин,  гр.  Сеньчук А.В. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Шевченка, 15 гр. Сеньчук Алли 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Сеньчук Аллі Володимирівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2696 га та 
площею 0,1455 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі. 

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

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

 
 
Л.В. Стахановська 
 
Н.Р. Совбецька 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ______ »  липня  2021 року       № Проект 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертно-грошової оцінки земельної ділянки  
площею 0,0128 га для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
 підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в м. Почаїв 
гр. Сіморі Ользі Іванівні  
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 20а гр. Сімори Ольги 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Почаїв вул. Шевченка Т., 29в, керуючись Земельним кодексом України, “Про 
землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.1 ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 
0,0128 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3385 для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв. 
 
2. Надати дозвіл гр. Сіморі Ользі Іванівні на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,0128 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3385 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.  
 
3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
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. 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  
                                                                   ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від  «___» ___________2021 року   ПРОЄКТ           № _____ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,6890 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин,   гр. Сіморі 
Олексію Федоровичу 
 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 12 гр. Сімори Олексія 
Федоровича, 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”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олексію Федоровичу  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6890 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування , землі сільськогосподарського призначення  в 
тому числі рілля, в межах населеного пункту. 

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

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

            
          Олейнік М.Г. 
           
           Совбецька Н.Р. 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «    » липня  2021 року        Проєкт 
  
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості)   площею 0,8987 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарин, 
гр. Сіморі Олексію Федоровичу 
 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олексію Федоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,8987 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин за рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення , в т. ч. рілля, в межах населеного пункту. 

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

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

                  Олейнік М.Г.  
Совбецька Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » липня 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, 12  
гр. Сімори Олексія Федоровича 
 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 12, гр. Сімори Олексія 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд с. Комарин, провул. Зарічний, 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», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олексію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Комарин, провул. Зарічний, 
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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1161 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Стельмащука,  
гр. Скотельник Світлані Олексіївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник 
Світлани Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Стельмащука, 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. Скотельник Світлані Олексіївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1161 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площами 0,2500 га, 0,1536 
га, 0,1400 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Сороці Миколі Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 25 , гр. Сороки Миколи 
Михайловича, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Ридомиль, керуючись ст.12, 116, 118, 119, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, 
ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.24 Закону України "Про 
державний земельний кадастр", пункту 3 та 6 Прикінцевих та перехідних положень закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та колективної власності», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Сороці Миколі Михайловичу на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2500 га, 0,1536 га, 0,1400 
га  для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель 
не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 
 

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

Кужель С. М.  
                

                   



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 
Про затвердження технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
на умовах оренди площею 8,0000 га  
для рибогосподарських потреб 
за межами населеного пункту с. Ридомиль 
 на території Почаївської міської ради  
ФО-П Сороці Миколі Івановичу 
 
         Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль вул. Підгірна, 8 ФО-П Сороки Миколи Івановича та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради, керуючись статтями 12, 58, 59, 93, 122, 123, 124, 125, 134 
Земельного кодексу України, Водним кодексом України, законами України „Про землеустрій”, 
„Про оренду землі”,  „Про Державний земельний кадастр”, „Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, „Про аквакультуру”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.  Затвердити фізичній особі-підприємцю Сороці Миколі Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 8,0000 га за кадастровим номером 6123486800010012366 для 
рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.  

2. Передати фізичній особі-підприємцю Сороці Миколі Івановичу в оренду терміном на 10 
(десять) років земельну ділянку площею 8,0000 га за кадастровим номером 6123486800010012366 
для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради. 

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки площею 8,0000 га за кадастровим номером 6123486800010012366 для 
рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради. 

4. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Сороку Миколу Івановича: 
4.1. укласти в місячний термін з міською радою договір оренди земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 2 цього рішення;  
4.2. провести державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною 

ділянкою в установленому законом порядку; 
4.3. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статей 61 і 96 Земельного 

кодексу України. 
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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  
вул. Крамарі, 56, гр. Онук Ганні Григорівні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 56, гр. Онук Ганни 

Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 56, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Онук Ганні Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1080 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 56, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Онук Ганні Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1080 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 56. 

 
3. Зобов’язати гр. Онук Ганну Григорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв,  
вул. Крамарі, 54, гр. Струсь Світлані Миколаївні 

 
Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 54, гр. Струсь Світлани 

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. Старий Почаїв, 
вул. Крамарі, 54, 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. Струсь Світлані Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:9990 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 54, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Струсь Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:9990 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв,  вул. Крамарі, 54. 

 
3. Зобов’язати гр. Струсь Світлану 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. 
 

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 6123487800:02:001:1078 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 
ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 

  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ  
  
від  «____» липня 2021 року            ПРОЄКТ  № ____ 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 4  гр. Степанець Миколі 
Григоровичу 
 
    Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська,34 гр. Степанець Миколи 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. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 4,   керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 
  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Степанець Миколі Григоровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 4,  землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту. 
 

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

 
 

 



 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  
                                                                   ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від  «___» липня 2021 року   ПРОЄКТ           № _____ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,0089 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв,   вул. 
Радивилівська гр. Степанець Михайлу 
Григоровичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 48а гр. Степанець Михайла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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”, 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Степанець Михайлу Григоровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0089 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по 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. 
.  
 
 
 
 

            
          Староста                                 М.В.Горпинюк 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,2124 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Степко Василю 
Степановичу 

 
Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів гр. Степка Василя Степановича, який просить затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту 
с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Степко Василю Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2124 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1022 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Степко Василю Степановичу земельну ділянку площею 1,2124 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1022  для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Степко Василя Степановича зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,2289 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена,  гр. Струкало Марії Данилівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Струкало Марії 
Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Струкало Марії Данилівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2289 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0015 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Струкало Марії Данилівні у власність земельну ділянку площею 0,2289 

га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0015 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена. 

 
3. Зобов’язати гр. Струкало Марію Данилівну 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
провулок, Кременецький, 4а, гр. Струкало Оксані 
Андріївні. 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, провул. Кременецький, 4а, гр. Струкало 

Оксани 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, провул. 
Кременецький, 4а , 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 Оксані Андріївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0807 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3771 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
провул. Кременецький, 4а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Струкало Оксані Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0807 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3771 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.  Почаїв, 
провул. Кременецький, 4а. 

 
3. Зобов’язати гр. Струкало Оксану 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. 
 
Олейнік М.Г. 

Совбецька Н.Р. 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від             липня 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, 63 ,  гр. Тартак 
Євдокії Йосипівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 63 , гр. Тартак Євдокії 
Йосипівни, 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. Тартак Євдокії Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0814 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 14 , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 
 

2. Передати гр. Тартак Євдокії Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0814 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 
вул. Кривуля, 63 . 

 
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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1551 га для ведення 
особистого селянського господарства в  
м. Почаїв вул. Гайова, гр. Тивонюк 
Надії Петрівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 28, гр. Тивонюк Надії Петрівни, 
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.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. Тивонюк Надії Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1551 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3752 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Тивонюк Надії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1551 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3752 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова. 

 
3. Зобов’язати гр. Тивонюк Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
 

Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,1306 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Токар Марії Петрівні 

 
Розглянувши заяву жительки  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Токар Марії Петрівни, яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Токар Марії Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1306 га за кадастровим 
номером 6123484100:01:001:1669 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Токар Марії Петрівні земельну ділянку площею 1,1306 га за кадастровим 
номером 6123484100:01:001:1669  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Токар Марію Петрівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 
 

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

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  « ______ »  липня  2021 року       № Проект 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертно-грошової оцінки земельної ділянки  
площею 0,2211 га для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
 підприємств переробної, машинобудівної  
та іншої промисловості в м. Почаїв 
гр. Токар Олені Тарасівні  
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Токар Олени Тарасівни, яка просить 
надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про 
державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 
0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв. 
 
2. Надати дозвіл гр. Токар Олені Тарасівні на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.  
 
3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
Почаївської міської ради. 
 
4. Вважати таким, що втратило свою силу рішення тридцять другої сесії сьомого 
скликання Почаївської міської ради № 1422 від 20.07.2018 року. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року                                                № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,0471 га та площею 
0,1540 га для ведення особистого 
селянського господарства в  
м. Почаїв,  вул. Злуки,   
гр. Токарчук Віті Миколаївні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 6, гр. Токарчук Віти 
Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки 
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. Токарчук Віті Миколаївні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,0471 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3955 та площею 0,1540 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3956 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Злуки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Токарчук Віті Миколаївні  безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,0471 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3955 та площею 0,1540 
га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3956 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки. 

 
3. Зобов’язати гр. Токарчук Віту Миколаївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » липня 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.  Бригадна, 10,  
гр. Фабіян Л.Л. 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 10, гр. Фабіян Людмили 
Лук’янівни, 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. Бригадна, 10, 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. Фабіян Людмилі Лук’янівні 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. Бригадна, 10, 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0965 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Бригадна,  
гр. Фабіян Людмилі Лук’янівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 10, гр. Фабіян Людмили 
Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Бригадна, 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. Фабіян Людмилі Лук’янівні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0965 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
 РІШЕННЯ 

 
 

від  «   » липня 2021 року         №  ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у спільну сумісну власність 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  м. Почаїв,  
вул.  Березина, 40,  
гр. Хворостецькій Ірині Петрівні та  
Медведєвій  Марії Андріївні 
 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Березина, 40, гр. Хворостецької Ірини 
Петрівни та Медведєвої Марії Андріївни які 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, 40, 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. Хворостецькій Ірині Петрівні та Медведєвій Марії Андріївні   на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  в м. Почаїв, вул. Березина, 40, 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  
                                                                   ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від  «___» ___________2021 року   ПРОЄКТ           № _____ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0606 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. 
Хворостецькій Ірині Петрівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 40 гр. Хворостецької Ірини 
Петрівни, 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”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Хворостецькій Ірині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0606 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 тому числі рілля, в межах населеного пункту. 

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

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

            
          Олейнік М.Г. 
           
           Совбецька Н.Р. 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  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 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площами 0,1040 га, 0,1778 
га, 0,2238 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Цигипало Василю Іллічу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Грачунова, 6 , гр. Цигипало Василя 
Ілліча, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12, 116, 118, 119, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.24 Закону України "Про 
державний земельний кадастр", пункту 3 та 6 Прикінцевих та перехідних положень закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та колективної власності», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Цигипало Василю Іллічу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1040 га, 0,1778 га, 0,2238 га  для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 
наданих у власність і користування громадян, землі сільськогосподарського 
призначення, в тому числі рілля з метою передачі їх у власність 

2. Рекомендувати гр. Цигипало Василю Іллічу розробити проєкт землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та подати його для розгляду та затвердження у 
встановленому законом 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.  
 

Кужель С. М.  
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт 

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1650 
га, 0,2300 га, 0,3940 га, 0,0806 га, 0,6000 га, 
0,2620 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Цигипало 
Галини Лук’янівни 

 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Цигипало Галині Лук’янівні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1650 га, 0,2300 га, 0,3940 
га, 0,0806 га, 0,6000 га, 0,2620 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «     »  липня  2021 року          Проєкт 
    
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Ридомиль, вул. Різникова, 62,  гр. Цигипало 
Михайлу Петровичу 
 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 62 , гр. Цигипало Михайла 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Ридомиль, вул. Різникова, 62, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, 
п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Цигипало Михайлу Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. Різникова, 
62, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

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

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

 
Кужель С. М. 

                    
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від              липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі  (на місцевості)   площами 
0,2945 га, 0,1097 га, 0,1936 га, 0,1610 га, 0,3419 га 
та 0,0756 га для ведення особистого 
селянського господарства в  с. Ридомиль ,  гр. 
Цигипало Нелі Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 62 , гр. Цигипало Нелі 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п.а 
ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати дозвіл гр. Цигипало Нелі Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,2945 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0853 в с. 
Ридомиль; 
- площею 0,1097 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0914 в  с. Ридомиль;  
- площею 0,1936 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0854 в с. Ридомиль; 
- площею 0,1610 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0857 в  с. Ридомиль; 
- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0867 в  с. Ридомиль; 
- площею 0,0756 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0849 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в т. ч. рілля, в межах населеного пункту. 
 

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



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах 
 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  
за межами населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської міської ради 
гр. Чорнобай Василю Дмитровичу 
 
         Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. Чорнобая Василя Дмитровича, 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», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Чорнобай Василю Дмитровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
яка розташована за межами населеного пункту с. Лідихів на території Почаївської 
міської ради площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства «Лідихівський», згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії ТР № 0077798 та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 07.06.2021 року, спадкова справа № 66/2021. 

 
2. Гр. Чорнобай Василю Дмитровичу 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. 

 
 

Совбецька Н.Р. 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «   » липня  2021 року         Проект 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  
1,2130 га  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами 
населеного пункту с. Лідихів на території  
Почаївської  міської  ради гр. Чорнобай Федорі 
Миколаївні 

 
Розглянувши заяву жительки  с. Попівці вул. Сонячна, 14, гр. Чорнобай Федори Миколаївни, яка 

просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 
116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Чорнобай Федорі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2130 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1658 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради. 
 

2. Передати у власність гр. Чорнобай Федорі Миколаївні земельну ділянку площею 1,2130 га за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1658 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території  Почаївської  міської  ради.  
 

3. Зобов’язати гр. Чорнобай Федору 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. 
 
 

               Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
                                                                      РІШЕННЯ 
 
від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0352 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,  вул. Дорошенка,  
гр. Чухняй Марії Григорівні 
 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, 1/8, гр. Чухняй Марії 
Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Дорошенка, 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. Чухняй Марії Григорівні  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0352 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 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. Дорошенка, 35, гр. Чухняй Марії Григорівни 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, 1/8, гр. Чухняй Марії 

Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Дорошенка, 35, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 
п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Чухняй Марії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3961 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Дорошенка, 35, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Чухняй Марії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3961 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.  Почаїв,  
вул. Дорошенка, 35. 

 
3. Зобов’язати гр. Чухняй Марію Григорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 
 

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

 
Совбецька Н.Р. 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 __________________  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  __________ 2021 року     № ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок  площею 0,1674 
га та площею 0,3922 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин,  гр.  Шабодаж К.М. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Перекалок, 22 гр. Шабодаж Катерини 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Шабодаж Катерині Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1674 га та 
площею 0, 3922 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі. 

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

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

 
 

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 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перекалок, 22,  гр. 
Шабодаж К.М. 
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перекалок, 22,  гр. Шабодаж 
Катерини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. Перекалок, 22, 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», ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з  питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Шабодаж Катерині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Перекалок, 22, 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   

 __________________  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) для 
ведення особистого селянського господарства  
площею 0,1239 га в с. Лосятин гр. Шабодаж К.М. 
  
 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин гр. Шабодаж Катерини Миколаївни, 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. Лосятин, 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. Шабодаж Катерині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1239 га в с. Лосятин для ведення 
особистого селянського господарства, 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «»  липня  2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0015 га для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Шаповал Наталії 
Дмитрівні 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5/10, гр. Шаповал Наталії 
Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 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. Шаповал Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0015 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3786 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Шаповал Наталії Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3786 для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання. 

 
3. Зобов’язати гр. Шаповал Наталію 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. 
 
 

Совбецька Н.Р. 
 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

від  « ____ »  липня 2021 року                        № Проект 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах 
 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
гр. Шевчуку Олегу Анатолійовичу 
 
         Розглянувши заяву жителя с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл., гр. 
Шевчука Олега Анатолійовича, 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», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати дозвіл гр. Шевчуку Олегу Анатолійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
яка розташована на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0059633 та ухвали суду від 19 березня 2021 року, справа № 601/2426/20. 

 
2. Гр. Шевчуку Олегу Анатолійовичу 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. 

 
 

Совбецька Н.Р. 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від              липня 2021 року                       ПРОЄКТ 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1825 га, 0,2089 га та 0,2588 га для 
ведення особистого селянського господарства в  
с. Ридомиль ,  гр. Якимчук Світлані Василівні 
 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 63 , гр. Якимчук Світлани 
Василівни, 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. Якимчук Світлані Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства : 
- площею 0,1825 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0815в с. Ридомиль; 
- площею 0,2089 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в  с. Ридомиль; 
- площею 0,2588 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0817 в  с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 
 
2. Передати гр. Якимчук Світлані Василівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 
-  площею 0,1825 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0815в с. Ридомиль; 
- площею 0,2089 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в  с. Ридомиль; 
- площею 0,2588 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0817 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 

                                                                  ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від «   » липня 2021 року        Проект   
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо  відведення земельної ділянки  
із зміною її цільового призначення 
загальною площею  0,0600 га  
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  
в м. Почаїв, вул. Промислова, 
 гр. Яшкірєву Олегу Львовичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєва Олега 
Львовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд   в м. Почаїв, вул. Промислова , керуючись п.б 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. Яшкірєву Олегу Львовичу проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0600 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1877 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Промислова,   в 
межах населеного пункту.  
 

2. Зобов’язати гр. Яшкірєва Олега Львовича зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного рішення. 
 

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. 
 
Олейнік М.Г.  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0929 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Плетянка, 18а, гр. Білецькій Надії Пахонівні 

 
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 18а, гр. Білецької Надії 

Пахонівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, 18а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Білецькій Надії Пахонівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0929 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3958 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Плетянка, 18а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту. 

 
2. Передати гр. Білецькій Надії Пахонівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0929 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3958 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  
вул. Плетянка, 18а. 

 
3. Зобов’язати гр. Білецьку Надію Пахонівну 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від    «   »  липня 2021 року                       №ПРОЄКТ 

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1573 га для ведення 
особистого селянського господарства в                      
с. Старий Тараж, гр. Валікову Олексію 
Володимировичу 
  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 51, гр. Валікова Олексія 
Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Валікову Олексію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1573 га за кадастровим номером 
6123488200:02:005:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Валікову Олексію Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1573 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0003 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 
 

3. Зобов’язати гр. Валікова Олексія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

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



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

  
від  «     »  липня  2021 року          Проєкт 
    
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) орієнтовною площею 1,4316 га 
для дослідних та навчальних цілей за межами 
населеного пункту на території Почаївської 
міської ради ДНЗ «Почаївське ВПУ» 
 

Розглянувши клопотання в.о. директора ДНЗ «Почаївське ВПУ» Іськова Руслана 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для дослідних та навчальних цілей за межами населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, керуючись ст.12,24, 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 ДНЗ «Почаївське ВПУ» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) орієнтовною площею 1,4316 га для дослідних та навчальних цілей в 
постійне користування за межами населеного пункту на території Почаївської міської 
ради, землі сільськогосподарського призначення, у т.ч. під господарськими шляхами і 
прогонами. 

 
2. 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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,5000 га в 
оренду для розміщення, будівництва , експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд , об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
(для будівництва вітрової електростанції) за межами 
населеного пункту с. Будки на території Почаївської 
міської ради ТОВ «ЮФБ Будки» 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Будки» про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва , експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд , об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва 
вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Будки на території Почаївської міської ради, 
керуючись ст. 12, 93, 96, 124 Земельного кодексу України, ст. 4, 5 Закону України «Про оренду 
землі», 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  ТОВ «ЮФБ Будки» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій (для будівництва вітрової електростанції) за межами населеного 
пункту с. Будки на території Почаївської міської ради, землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

2. Передати у користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,5000 га за 
кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для 
будівництва вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Будки на території Почаївської 
міської ради строком на 49 років. 

3.  Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

4. Зобов’язати ТОВ «ЮФБ Будки»: 
4.1. виготовити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,5000 га за 

кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій; 

4.2. укласти в місячний термін з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у 
пункті 2 цього рішення;  

4.3. провести державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною ділянкою 
в установленому законом порядку; 

4.4. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статей 61 і 96 Земельного 
кодексу України. 

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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Ярослава Мудрого, 45/1,  гр. Мудрику Володимиру 
Михайловичу 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, гр. Мудрика 
Володимира Михайловича, 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. Ярослава Мудрого, 45/1 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. Мудрику Володимиру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3963 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Мудрику Володимиру Михайловичу у власність земельну ділянку 

площею 0,0417 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3963 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Ярослава Мудрого, 45/1. 

 
3. Зобов’язати гр. Мудрика Володимира 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. 
 

 
Совбецька Н.Р. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 

від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в спільну сумісну 
власність в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. Рудіку 
Михайлу Володимировичу, гр. Рудік Валентині 
Георгіївні 

 
Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. Рудіка Михайла 

Володимировича та гр. Рудік Валентини Георгіївни, які просять затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, 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. Рудіку Михайлу Володимировичу та гр. Рудік Валентині Георгіївні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3439 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. Макаренка, 52, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 
2. Передати гр. Рудіку Михайлу Володимировичу та гр. Рудік Валентині Георгіївні 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0, 0974 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3439 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,  вул. Макаренка, 52. 
 

3. Зобов’язати гр. Рудіка Михайла Володимировича та гр. Рудік Валентину Георгіївну 
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 

ВОСЬМА  СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 
 
від  «  » липня 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.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. 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. 
 

 
Совбецька Н.Р. 


	proekts_zemelni_8s
	1.Побережна Л.П. про затв. ТД буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «      » липня 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.Комарівка, вул...
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Польова, 1, гр. Побережної Людмили Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та об...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Побережній Людмилі Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0275 для будівництва та обслуговув...

	2.Самойленко О.В. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6260га для ведення особистого селянського господарства                в            с. Комарівка, гр.
	Самойленко О.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленка Олександра Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ...
	В И Р І Ш И Л А :

	5.Стрельчук Н.І. над.дозв ТД на пай.
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від «    » липня 2021 року                                                                                            проект
	Про надання  дозволу на виготовлення технічної
	документації із землеустрою щодо встановлення
	(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
	(на місцевості) площею 1,01 умовних кадастрових
	гектарів  згідно сертифіката ТР № 0059596
	для ведення товарного  сільськогосподарського
	виробництва на території  Почаївської  ТГ
	гр. Стрельчук Н.І.
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Козаки, 22  гр. Стрельчук Надії Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для...
	В И Р І Ш И Л А :

	7.Шабалян Н.М. над. дозв.проекту ОСГ. - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1187га для ведення особистого селянського господарства в с.  Будки, гр. Шабалян Н.М.
	Розглянувши заяву жительки с. Підлісці, вул. Шевченка, 54, гр. Шабалян Неоніли Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	8.Пасічник В.В. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,1284га та 0,0863га для ведення особистого селянського    господарства       в         с. Будки, гр. Пасічнику В.В.
	Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 2, гр. Пасічника Віталія Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будк...
	В И Р І Ш И Л А :

	9.Самойленко Т.Є. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,0657га, 0,1326га та 0,1277га для ведення особистого селянського              господарства                      в
	с. Комарівка , гр. Самойленко Т.Є.
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленко Тетяни Євстафіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	13. Валігура В.Г, над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5718га та 0,9339га для ведення особистого селянського    господарства       в         с. Будки, гр. Валігурі В. Г.
	Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Травнева, 9, гр. Валігури Володимира Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	14.Самборська Р.М. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4728га та 0,6413га для ведення особистого селянського    господарства    в    с. Комарівка,
	гр. Самборській Р.М.
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липина, 2, гр. Самборської Раїси Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	16.Годована Н.І. про затв. ТД буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «      » липня 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.Комарівка, вул...
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та о...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0270 для будівництва та обслуговува...

	17.Годована Н.І. про затв тех док осг
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «      » липня 2021 року                  проект
	Про затвердження технічної документації із
	землеустрою щодо встановлення (відновлення)
	меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
	площею 0,4829га для ведення особистого
	селянського господарства в с. Комарівка,
	гр. Годованій Н.І.
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистог...
	В И Р І Ш И Л А :

	18.Годована Н.І. про затв проекту осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «    »  липня  2021 року                   проект
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0099 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка,  гр. Годованій Наталії Іванівні
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та перед...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0099 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0276 для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільсько...

	18.Юсюк І.Ф. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ШОСТА СЕСІЯ
	від  «    »  червня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1322га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Юсюку І.Ф.
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Дубова, 11, гр. Юсюка Ігора Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарі...
	В И Р І Ш И Л А :

	19.Корчинська Л.В. над. дозв.проекту ОСГ.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	від  «    »  липня 2021 року                        проект
	Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5372га та 0,4207га для ведення особистого селянського    господарства    в    с. Будки,
	гр. Корчинській Л.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Двірська, 6, гр. Корчинської Лідії Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	20.Самойленко О.В. над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спор...
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Гайова, 8, гр. Самойленка Олександра Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевост...
	В И Р І Ш И Л А :

	21.Антонюк О.П. про затв проекту осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «    »  липня  2021 року                   проект
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2933 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка,  гр. Антонюк Ользі Павлівні
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 17, гр. Антонюк Ольги Павлівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати да...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Антонюк Ользі Павлівні проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2933 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0277 для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосп...

	24.Мельничук О.С. над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спор...
	Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 2, гр. Мельничук Ольги Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для б...
	В И Р І Ш И Л А :

	25.Брусняк Р.С. про затв проекту осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «    »  липня 2021 року                   проект
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4241 га для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури,  гр. Брусняку Роману Сергійовичу
	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...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Брусняку Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4241 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0119 для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, землі сільсько...

	25.Хижук Н.В. Решетило Л.В. над.дозв.ТД для буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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 спор...
	гр. Решетило Л.В.
	Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 4, гр. Решетило Лідії Василівни та жительки с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 183, Самбірського району, Львівської області гр. Хижук Ніни Василівни які просять надати дозвіл на виготовлення технічн...
	В И Р І Ш И Л А :

	Бабійчук І.В.зат проєкт О.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня 2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2071 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бабійчука Ігора Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. ...
	1. Затвердити гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2071 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1088 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Р...

	Барабаш Г.Н. над. дозв.проект САД.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   »  липня  2021року       ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0108га для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика гр. Барабаш Галині Назарівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 5, гр. Барабаш Галини Назарівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв,вул. Ю...
	В И Р І Ш И Л А :

	Бас В. А. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2140 га, 0,2264 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Басу Віталію Анатолійовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 1 , гр. Бас Віталія Анатолійовича, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Рид...
	В И Р І Ш И Л А :

	Бельц Н.М.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1222 га для ведення особистого селянського господарства в c. Затишшя,  вул. Зелена,
	гр. Бельц Наталії Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки  с. Затишшя, вул. Зелена, 29, гр. Бельц Наталії Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Зат...
	В И Р І Ш И Л А :

	Береза В. А. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 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 д...
	В И Р І Ш И Л А :
	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.

	Береза В. В. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від             липня 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...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 11, гр. Берези Віталія Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслу...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Березі Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0922 для будівництва і обсл...
	2. Передати гр. Березі Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0922 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул....
	3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	Білінчук В. В. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від             липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2303 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в  с. Ридомиль...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Олексинець, вул. Дружби, 52 , гр. Білінчук Віри Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Білінчук Вірі Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2303 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0832 для будівництва і обслуго...
	2. Передати гр. Білінчук Вірі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2303 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0832 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. Рі...
	3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	Білорус В. П. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від             липня 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...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38 , гр. Білоруса Віталія Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обс...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Білорусу Віталію Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0798 для будівництва і обсл...
	2. Передати гр. Білорусу Віталію Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0798 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул....
	3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	Білорус С. О. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1674 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Білорус Світлані Олександрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Підгірна, 38, гр. Білорус Світлани Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Бобрик Г. П. затв товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,6925 га та 0,1015 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міськ...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Даніва, 9, гр. Бобрик Ганни Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Бобрик Ганні Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,6925 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2538 та площею 0,1015 га за кадастров...

	Бойко Михайло Гр. над. дозв.проект буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  м. Почаїв,  вул. Макаренка,  гр. Бойку Миха...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19, гр. Бойка Михайла Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Бойку Михайлу Григоровичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ма...

	Боцюк дет план 2989 Радивилівська
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 51 гр. Боцюк Світлани Петрівни, яка просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торго...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Боцюк Світлані Петрівні на виготовлення детального плану території для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на власній земельній ділянці площ...
	2. Визначити:

	Боцюк дет план 6629 Кременецька
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Волинська, 51 гр. Боцюк Світлани Петрівни, гр. Боцюка Остапа Івановича, гр. Боцюк Устини Іванівни, які просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території для будівництва і обслуговування...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Боцюк Світлані Петрівні, гр. Боцюку Остапу Івановичу, гр. Боцюк Устині Іванівні на виготовлення детального плану території для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та р...
	2. Визначити:

	Валігура М.О.над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Комарівка на території Почаївської міської ради, гр. ...
	Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Першотравнева, 7 гр. Валігури Миколи Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарст...
	В И Р І Ш И Л А :

	Вілівчук Т.Г. над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня 2021 року   ПРОЄКТ           № _____
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,   вул. Радивилівська гр. Вілівчук Тетяні Григорівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2 гр. Вілівчук Тетяни Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарс...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Вілівчук Тетяні Григорівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська, за рахунок зем...

	Вілівчук Т.Г.дозв.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор...
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 2 гр. Вілівчук Тетяни Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце...

	Волосюк Ю.С. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня 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 спо...
	гр. Волосюк Юстині Семенівні
	Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини Семенівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для бу...
	В И Р І Ш И Л А :

	Волосюк Ю.С.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4759 га для ведення особистого селянського господарства в c. Затишшя,  вул. Зелена,
	гр. Волосюк Юстині Семенівні
	Розглянувши заяву жительки  с. Затишшя, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини Семенівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Зат...
	В И Р І Ш И Л А :

	Галайчук Н.І..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2107 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Шкільна,
	гр. Галайчук Наталії Ігорівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 20 гр. Галайчук Наталії Ігорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Поч...
	В И Р І Ш И Л А :

	Галанець І.П.  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,1963 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Фабрична,
	гр. Галанець Інні Павлівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 21, гр. Галанець Інни Павлівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, го...
	В И Р І Ш И Л А :
	1.  Затвердити гр. Галанець Інні Павлівні проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,1963 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3591 для будівництва та обслуговування житлового буд...

	Гладковський В. В. над проєкт ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від             липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,0782 га та 0,3277 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Гладковському Володимиру Васильовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 71 , гр. Гладковського Володимира Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського госп...
	В И Р І Ш И Л А :

	Гладковський В. В. над.тех ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   площею 0,2179 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль,
	гр. Гладковському Володимиру Васильовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Криворукова, 71 , гр. Гладковського Володимира Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Гладковський С. О. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 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...
	В И Р І Ш И Л А :
	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 61234...

	Горбутова Т.В. всі ділянки затве проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 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...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Горбутовій Тетяні Василівні безоплатно у власність земельні ділянки:
	для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

	Горевич микола над. дозв.проект буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  м. Почаїв,  вул. Фабрична,  гр. Горевичу Ми...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича Миколи Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Горевичу Миколі Вікторовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. ...

	Горпинюк Н.Д.зат.проєкт сад.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська               гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюк Наталії Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівськ...
	1. Затвердити гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0305  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. Радивилівська, зе...

	Горпинюк С.М..зат проєкт садівництво
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюка Серафима Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилі...
	1. Затвердити гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0306  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. Радивилівськ...

	Гурник А.Ф. над. дозв. на проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	Гурник А.Ф. над. дозв. на тех. док. б-во
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Гурника Анатолія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та об...
	В И Р І Ш И Л А :

	Додь Є.В. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,2237 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на ...
	Розглянувши заяву жительки  с. Стара Миколаївка вул. Кременецька, 136 Дубенського району Рівненської області, гр. Додь Євгенії Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Додь Євгенії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2237 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1657 для ведення товарного сільськог...

	дозв проект Київстар
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації  площею 0,0100 га ПрАТ «Київстар»
	Розглянувши клопотання ПраАТ «Київстар» про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації на умовах оренди за межами населеного пункту на території Почаївсь...
	В И Р І Ш И Л А :

	Домніцький Л.В. над. дозв. на проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	Домніцький О.Л..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,
	гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 23, гр. Домніцького Олега Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. П...
	В И Р І Ш И Л А :

	Дудар О.П. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий  По...
	вул. Крамарі, 52,  гр. Дудару Олександру Петровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Старий  Почаїв, вул. Крамарі, 52, гр. Дудара Олександра Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Дудару Олександру Петровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1083 для будівництва та обслуг...

	Жилюк О.І.зат. проєкт сад.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1100 га для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська          гр. Жилюку Олегу Івановичу
	Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Жилюка Олега Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та ...
	1. Затвердити гр. Жилюку Олегу Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1100 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1099  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. Радивилівська, землі ...

	Жураківська С.С. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,
	вул. Миру,  26, гр. Жураківській Світлані Степанівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 26, гр. Жураківської Світлани Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та об...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Жураківській Світлані Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3839 для будівництва та об...

	Завроцька С.В.зат.проєкт О.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4460 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв  по вул. Лесі Українки  гр. Завроцькій Степаниді Василівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Завроцької Степаниди Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий По...
	1. Затвердити гр. Завроцькій Степаниді Василівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,4460 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1092  для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по ву...

	Завроцька С.В.зат.тех.буд.
	Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

	Запоточна О.Д. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2475 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена,  гр. Запоточній Оксані Данилівні
	Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Запоточної Оксани Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будіве...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Запоточній Оксані Данилівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2475 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0014 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і...

	Зіневич Л,А..затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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...
	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...

	Зінюк Т.О.затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 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 пере...
	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 житлово...

	Зубкевич В.В. над. дозв. тех. док. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	Казмірчук А.В..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0679 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,
	гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 38, гр. Казмірчука Аркадія Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Касаткіна конфігурація над дозв
	УКРАЇНА
	СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	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...
	В И Р І Ш И Л А :

	Кебалюк С.Д. затв проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7583 га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Лосятин
	на території Почаївської міської територіальної громади гр. Кебалюк Світлані Дмитрівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 15, гр. Кебалюк Світлани Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту...
	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 насе...

	Кималко конфігурація над дозв
	УКРАЇНА
	СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 54, гр. Кималко Раїсі Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Ковальчук А.ІІ  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0652 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Радивилівська,
	гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу.
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 19а, гр. Ковальчука Андрія Ігоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинк...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу  проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,0652 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2174 для будівництва та обслуговування житловог...

	Козак Г.П.зат.проєкт О.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4656 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв  по вул. Лесі Українки  гр. Козак Галині Петрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Козак Галини Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул...
	1. Затвердити гр. Козак Галині Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,4656 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1096  для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Лесі У...

	Козак Г.П.зат.тех.буд.
	Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

	Козлюк О.Г. над. дозв. тех. док. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	Колесник Г.А  затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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. С...
	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. Старотара...

	Коробчук Л.Б. над. дозв. проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	Коровець Л. І над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ШОСТА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  червня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3039 га, 0,2011 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Коровець Любові Іванівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 10, гр. Коровець Любові Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Коханська Н. П. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1274 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Коханській Наталії Петрівні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Фаринікова, 14, гр. Коханської Наталії Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	Коханська Н. П. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль , гр. Коханської Наталії Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та...
	В И Р І Ш И Л А :

	Кривіцький М.А проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	Кужель Марія І  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,1015 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Бригадна,
	гр. Кужель Марії Іллівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 42, гр. Кужель Марії Іллівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос...
	В И Р І Ш И Л А :
	1.  Затвердити гр. Кужель Марії Іллівні  проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0,1015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3403 для будівництва та обслуговування житлового буди...

	Кучер І. І. затв товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 1,2814 га та 0,1000 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської місь...
	Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Плитниця-2, буд. 29 Кучера Івана Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного с...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Кучеру Івану Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,2814 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2543 та площею 0,1000 га за кадастро...

	Лахіта Є.Т затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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...
	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, зем...

	Левицький С.М. за межами затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «» липня 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 Степ...
	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 насел...
	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 за межами населеного пункт...

	Лесик Н.Л затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,
	вул. Шкільна, 12, гр. Лесик Наталії Лонгінівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 11 гр. Лесик Наталії Лонгінівни яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслугову...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Лесик Наталії Лонгінівні   технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3954 для будівництва та обслугов...

	Лідихів Кравченко О.В. затв ПРОЕКТ осг - копия
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМАСЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,0858 га; 0,0658 га; 0,1491 га; 0,2033 га; 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 проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дані ділянки безопла...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Кравченко Олесі Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок:
	- площею 0,0858 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416;
	- площею 0,0658 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;
	- площею 0,1491 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;
	- площею 0,2033 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525;
	- площею 0,2891 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0545
	для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

	Лідихів Хороший А.Ф. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Хорошому Андрію Федоровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Лісна, 12, гр. Хорошого Андрія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для бу...
	В И Р І Ш И Л А :

	Лідихів Хороший А.Ф. над. дозв. на тех. док. осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельних  ділянок в натурі (на місцевості)
	площами 0,2925 га, 0,3400 га, 0,1575 га
	для ведення особистого селянського господарства
	в с. Лідихів гр. Хорошому Андрію Федоровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Лісна, 12 гр. Хорошого Андрія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особи...
	В И Р І Ш И Л А :

	Лящук Г.І.зат.проєкт О.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0799 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв  по вул. Радивилівська,  гр. Лящук Галині Іванівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Лящук Галини Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радив...
	1. Затвердити гр. Лящук Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0799 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1057  для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Радиви...

	Лящук О.В затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 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. М. Вовчка, 12, гр. Лящук Ользі Віталіївні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 12, гр. Лящук Ольги Віталіївни яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслугов...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Лящук Ользі Віталіївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3960 для будівництва та обслуговува...

	Магала О.Й. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами  0,5425 га, 0,1948 га та  0,2094 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  П...
	Розглянувши заяву жительки  м. Почаїв,  вул. Тиха, 6/2, гр. Магали Ольги Йосипівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільсь...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Магалі Ользі Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):
	- площею 0,5425 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2657,
	- площею 0,2094 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2655,
	- площею 0,1948 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2656 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади.

	Мар'ясич Н. Я. затв товарне
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,5849 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіал...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Данева, 27, гр. Мар’ясич Надії Яківни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільсь...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мар’ясич Надії Яківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,5849 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2536 для ведення товарного сільського...

	Мацишин Н.О. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 ...
	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, ...

	Мельничук Н.В. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року                                 № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4502 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Стаий Почаїв, вул. Крамарі,                 гр. Мельничук Наталії Василівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мельничук Наталії Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4502 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1107 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крам...

	Мельничук н.В.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Поч...
	вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 74, гр. Мельничук Наталії Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мельничук Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1103 для будівництва та обслуго...

	Мигович В.П.. затв тех  пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,1305 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на ...
	Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Миговича Василя Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Миговичу Василю Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1305 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1667 для ведення товарного сільсь...

	Мигович П.П.. затв тех  пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,1305 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на ...
	Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Миговича Павла Петровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного с...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Миговичу Павлу Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1305 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1670 для ведення товарного сільськ...

	Миськів Р.Є.   затв тех буд Тараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 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 c. Старий Тар...
	вул. Вільшанки, 52, гр.  Миськів Роману Євстахійовичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, Миськів Романа Євстахійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обсл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Миськів Роману Євстахійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0002 для будівництва та обслуг...

	Миськів Р.Є.над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4767 га для ведення особистого селянського господарства в c. Старий Тараж,
	гр. Миськів Роману Євстахійовичу
	Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, гр. Миськів Романа Євстахійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в...
	В И Р І Ш И Л А :

	Морозовська М. А. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2360 га, 0,2750 га, 0,1269 га, 0,3891 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Морозовській Марії Андріївні
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 97, гр. Морозовської Марії Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	над дозвіл техн поділ Паляниця і В.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо поділу земельної ділянки комунальної власності
	площею 3,1690 га для розміщення та експлуатації основних,
	підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
	переробної, машинобудівної та іншої промисловості
	в м. Почаїв вул. Промислова, 5
	Розглянувши клопотання жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 33з гр. Паляниці Іванни Василівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,1690 га для розміщення та експлуатації осн...
	В И Р І Ш И Л А :

	Надання проєкт Водафон
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації  площею 0,0200 га ПрАТ «ВФ Україна»
	Розглянувши клопотання керівника ТЦ Тернопіль ПраАТ «ВФ Україна», який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації (баштова споруда) на умовах оренд...
	В И Р І Ш И Л А :

	Назарчук Є.Я...над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0707 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Бригадна,
	гр. Назарчук Єлизаветі Янівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 2а, гр. Назарчук Єлизавети Янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. По...
	В И Р І Ш И Л А :

	Нівігловський Р.М.Лосятин затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року       № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в
	с. Лосятин, гр. Нівінгловському Роману Михайловичу
	Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 72, гр. Нівінгловського Романа Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та пе...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Нівінгловському Роману Михайловичу проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0720 для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, землі сі...

	Нікітюк В.М.. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, гр. Нікітюк Валентині Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Лісова, 4, гр. Нікітюк Валентини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :

	Октович Л.В. 2112 дозв. експертно-грош
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на проведення
	експертно-грошової оцінки земельної ділянки
	площею 0,2112 га для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
	підприємств переробної, машинобудівної
	та іншої промисловості в м. Почаїв
	гр. Октович Ларисі Василівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Октович Лариси Василівни, яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про державн...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.
	2. Надати дозвіл гр. Октович Ларисі Василівні на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  ...
	3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 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.
	Совбецька Н.Р.

	Октович Л.В. 2150 дозв. експертно-грош
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на проведення
	експертно-грошової оцінки земельної ділянки
	площею 0,2150 га для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
	підприємств переробної, машинобудівної
	та іншої промисловості в м. Почаїв
	гр. Октович Ларисі Василівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Октович Лариси Василівни, яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про державн...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.
	2. Надати дозвіл гр. Октович Ларисі Василівні на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2150 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3775 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  ...
	3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 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.
	Совбецька Н.Р.

	Олексій Х.А. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тар...
	Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, проспект Злуки, 31/65, гр. Олексій Христини Анатоліївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництв...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Олексій Христині Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:012:0001 для будівництва та обслуг...

	Олійник В. Я. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2597 га та 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль гр. Олійнику Віталію Ярославовичу
	Розглянувши заяву гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. Франка, 19, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та пере...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0956 та площею 0,1882 за кадастровим номером 6123486800:02...

	Олійник В. Я. затв проект сад
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1151 га для індивідуального садівництва в                      с. Ридомиль гр. Олійнику Віталію Ярославовичу
	Розглянувши заяву гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. Франка, 19, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Ридомиль та передати дану ділянк...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,1151 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0954 для індивідуального садівництва в с. Ридомиль.

	Оскалюк І.Г. над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8100 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Шкільна,
	гр. Оскалюку Ігорю Григоровичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 53 гр. Оскалюка Ігоря Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Поча...
	В И Р І Ш И Л А :

	Панасюк С. І .затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 перед...
	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...

	Панасюк Ю.Ю.затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 ...
	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 т...

	Пасічник Г.І. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею  1,2063 га та площею 1,0070 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного ...
	Розглянувши заяву жительки  с. Лідихів вул. Джерельна, 13, гр. Пасічник Ганни Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного с...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Пасічник Ганні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 1,2063 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1666 та площею 1,0070 га за кадастр...

	Петрук В.М. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0905 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова,  гр. Петрук Валентині Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Петрук Валентини Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівел...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Петрук Валентині Миколаївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0905 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3787 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і...

	Пизи Г. П. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1575 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Пизи Галини Петрівни
	Розглянувши заяву жительки с. Розтоки, гр. Пизи Галини 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...
	В И Р І Ш И Л А :

	Підгурська А.А.зат.проєктО.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня 2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1659 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв  по вул. Коцюбинського  гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Підгурської Антоніни Анатоліївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий ...
	1. Затвердити гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1659 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1095  для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по ...

	Поліщук Н.М. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 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. Нижня,  13, гр. Поліщук Надії Михайлівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв,  вул. Нижня, 13, гр. Поліщук Надії Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслугов...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Поліщук Надії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3756 для будівництва та обслуговув...

	Ратуш М.М.затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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. Ратуш Марії Михайлівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 3, гр. Ратуш Марії Михайлівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та передат...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Ратуш Марії Михайлівни проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0034 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3785 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та...

	Романюк Т.І  затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 ...
	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, земл...

	Савула Н.Б. затв ПРОЕКТ сад
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  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 пере...
	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 сільсько...

	Семенюк М. Д. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,9700 га для ведення особистого селянського господарства в                      с. Ридомиль
	гр. Семенюку Миколі Дмитровичу
	Розглянувши заяву гр. 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...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Семенюку Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,9700 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0947 для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

	Семеренко В.В.зат.проєкт О.С.Г.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня  2021 року    ПРОЄКТ    № __
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2142 га та площею 0,1414 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Старий Почаїв,  гр. Семеренко Валентині Василівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Семеренко Валентини Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,  т...
	1.   Затвердити гр. Семеренко Валентині Василівні проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2142 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1060  в с. Старий Почаїв, по в...

	Семеренко В.В.зат.тех.буд.
	Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

	Сеньчук А.В. над. дозв. проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	Сімора О.І. дозв. експертно-грош
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на проведення
	експертно-грошової оцінки земельної ділянки
	площею 0,0128 га для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
	підприємств переробної, машинобудівної
	та іншої промисловості в м. Почаїв
	гр. Сіморі Ользі Іванівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 20а гр. Сімори Ольги Іванівни, яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв вул. Шевченка Т., 29в, керуючись Земельним кодексом України, “Про земле...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 0,0128 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3385 для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.
	2. Надати дозвіл гр. Сіморі Ользі Іванівні на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0128 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3385 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  під...
	3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 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.
	Совбецька Н.Р.

	Сімора О.Ф. над. дозв.проект ОСГ Тараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» ___________2021 року   ПРОЄКТ           № _____
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6890 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,   гр. Сіморі Олексію Федоровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 12 гр. Сімори Олексія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олексію Федоровичу  на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,6890 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у власність а...

	Сімора О.Ф. над.тех ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   площею 0,8987 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин,
	гр. Сіморі Олексію Федоровичу
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 12 , гр. Сімори Олексія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Сімора О.Ф.дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	гр. Сімори Олексія Федоровича
	Розглянувши заяву жителя с. Комарин, провул. Зарічний, 12, гр. Сімори Олексія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д...
	В И Р І Ш И Л А :

	Скотельник С.О..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1161 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Стельмащука,
	гр. Скотельник Світлані Олексіївні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник Світлани Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства...
	В И Р І Ш И Л А :

	Соколовськаа Л.З.затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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. Вишне...
	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, зем...

	Сорока М М над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2500 га, 0,1536 га, 0,1400 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Сороці Миколі Михайловичу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 25 , гр. Сороки Миколи Михайловича, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ри...
	В И Р І Ш И Л А :

	Сорока М.І. затв техн рибогосп. потр. Ридомиль оренда
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	ст. почаїв Онук Г.Г.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Поч...
	вул. Крамарі, 56, гр. Онук Ганні Григорівні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 56, гр. Онук Ганни Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обс...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Онук Ганні Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1080 для будівництва та обслуговуванн...

	ст. почаїв Струсь С.М. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Поч...
	вул. Крамарі, 54, гр. Струсь Світлані Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 54, гр. Струсь Світлани Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва т...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Струсь Світлані Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:9990 для будівництва та обслугов...

	Ст. Почаїв Торчило О.М. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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, в...
	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. Лісовик...

	Ст. Почаїв Фандалюк В.М. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 Почаї...
	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. Лі...

	Степанець М.Г.дозв.тех.буд.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спор...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська,34 гр. Степанець Миколи Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево...

	Степанець Мих.Гр. над. дозв.проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» липня 2021 року   ПРОЄКТ           № _____
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0089 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,   вул. Радивилівська гр. Степанець Михайлу Григоровичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Бригадна, 48а гр. Степанець Михайла Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с....
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Степанець Михайлу Григоровичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0089 га для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська, за рахунок ...

	Степко В.С.. затв тех  пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,2124 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на ...
	Розглянувши заяву жителя  с. Лідихів гр. Степка Василя Степановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарськог...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Степко Василю Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2124 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1022 для ведення товарного сільсь...

	Сторожук Г. В. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 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 безопл...
	В И Р І Ш И Л А :
	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.

	Струкало М.Д. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена,  гр. Струкало Марії Данилівні
	Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Струкало Марії Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Струкало Марії Данилівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2289 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0015 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сп...

	Струкало О.А. затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,
	провулок, Кременецький, 4а, гр. Струкало Оксані Андріївні.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, провул. Кременецький, 4а, гр. Струкало Оксани Андріївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва т...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Струкало Оксані Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3771 для будівництва та обслугову...

	Тартак Є. Й. затв буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від             липня 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...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 63 , гр. Тартак Євдокії Йосипівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслу...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Тартак Євдокії Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0814 для будівництва і обслуг...
	2. Передати гр. Тартак Євдокії Йосипівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0814 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, вул. К...
	3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

	Тивонюк Н.П. затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року                                  № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1551 га для ведення особистого селянського господарства в
	м. Почаїв вул. Гайова, гр. Тивонюк Надії Петрівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 28, гр. Тивонюк Надії Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова та переда...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Тивонюк Надії Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1551 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3752 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова, землі сіл...

	Токар М.П.. затв тех  пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,1306 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на ...
	Розглянувши заяву жительки  с. Лідихів вул. Івана Франка, 2 гр. Токар Марії Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сіль...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Токар Марії Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1306 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1669 для ведення товарного сільськогос...

	Токар О.Т. дозв. експертно-грош
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на проведення
	експертно-грошової оцінки земельної ділянки
	площею 0,2211 га для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
	підприємств переробної, машинобудівної
	та іншої промисловості в м. Почаїв
	гр. Токар Олені Тарасівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Токар Олени Тарасівни, яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про землеустрій”, “Про державний ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну ділянку площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для розміщення та експлуатації
	основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв.
	2. Надати дозвіл гр. Токар Олені Тарасівні на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  під...
	3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію Почаївської міської ради.
	4. Вважати таким, що втратило свою силу рішення тридцять другої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради № 1422 від 20.07.2018 року.
	4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.
	Совбецька Н.Р.

	Токарчук В.М. затв ПРОЕКТ осг.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року                                                № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,0471 га та площею 0,1540 га для ведення особистого селянського господарства в
	м. Почаїв,  вул. Злуки,
	гр. Токарчук Віті Миколаївні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 6, гр. Токарчук Віти Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки т...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Токарчук Віті Миколаївні  проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,0471 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3955 та площею 0,1540 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3956 для ведення о...

	Фабіян Л.Л. дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня 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 спо...
	гр. Фабіян Л.Л.
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 10, гр. Фабіян Людмили Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Фабіян Л.л..над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0965 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Бригадна,
	гр. Фабіян Людмилі Лук’янівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 10, гр. Фабіян Людмили Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. По...
	В И Р І Ш И Л А :

	Федчишин З.П.затв ПРОЕКТ осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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...
	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 сіль...

	Хворостецька  Медведєва дозв  техн буд -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня 2021 року         №  ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, ...
	гр. Хворостецькій Ірині Петрівні та
	Медведєвій  Марії Андріївні
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Березина, 40, гр. Хворостецької Ірини Петрівни та Медведєвої Марії Андріївни які просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянк...
	В И Р І Ш И Л А :

	Хворостецька І.П. дозв.проект ОСГ 
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «___» ___________2021 року   ПРОЄКТ           № _____
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0606 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Хворостецькій Ірині Петрівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 40 гр. Хворостецької Ірини Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Хворостецькій Ірині Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0606 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина за рахунок земель не надани...

	Цибровська Л.С.затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  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 п...
	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 житл...

	Цигипало В. І. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1040 га, 0,1778 га, 0,2238 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Цигипало Василю Іллічу
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Грачунова, 6 , гр. Цигипало Василя Ілліча, який просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридо...
	В И Р І Ш И Л А :

	Цигипало Г. Л. над проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від   «    »  липня 2021 року                      Проєкт
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1650 га, 0,2300 га, 0,3940 га, 0,0806 га, 0,6000 га, 0,2620 га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, гр. Цигипало ...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 11, гр. Цигипало Галини Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с...
	В И Р І Ш И Л А :

	Цигипало М. П. над.тех.буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Різникова, 62 , гр. Цигипало Михайла Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ...
	В И Р І Ш И Л А :

	Цигипало Н. Д. надання тех ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від              липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості)   площами 0,2945 га, 0,1097 га, 0,1936 га, 0,1610 га, 0,3419 га та 0,0756 га для ведення особисто...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 62 , гр. Цигипало Нелі Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) дл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Надати дозвіл гр. Цигипало Нелі Дмитрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2945 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0853 в с. Ридом...
	- площею 0,1097 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0914 в  с. Ридомиль;
	- площею 0,1936 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0854 в с. Ридомиль;
	- площею 0,1610 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0857 в  с. Ридомиль;
	- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0867 в  с. Ридомиль;
	- площею 0,0756 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0849 в с. Ридомиль,
	землі сільськогосподарського призначення, в т. ч. рілля, в межах населеного пункту.

	Чорнобай В.Д. над. дозв. тех. док. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	Чорнобай Ф.М. затв тех буд. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «   » липня  2021 року         Проект
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  1,2130 га  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на...
	Розглянувши заяву жительки  с. Попівці вул. Сонячна, 14, гр. Чорнобай Федори Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Чорнобай Федорі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2130 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1658 для ведення товарного сільс...

	Чухняй М.Г...над. дозв.проект ОСГ -
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	від  «  »  липня 2021 року       № ПРОЕКТ
	Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0352 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. Дорошенка,
	гр. Чухняй Марії Григорівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, 1/8, гр. Чухняй Марії Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. П...
	В И Р І Ш И Л А :

	Чухняй М.Г.затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 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. Дорошенка, 35, гр. Чухняй Марії Григорівни
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, 1/8, гр. Чухняй Марії Григорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обсл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Чухняй Марії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3961 для будівництва та обслуговува...

	Шабодаж К.М. над. дозв. на проект осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	В И Р І Ш И Л А :

	Шабодаж К.М. над. дозв. на тех. док. б-во
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо...
	Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Перекалок, 22,  гр. Шабодаж Катерини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)...
	В И Р І Ш И Л А :

	Шабодаж К.М. над. дозв. на тех. док. осг
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення
	технічної документації із землеустрою
	щодо встановлення (відновлення) меж
	земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
	ведення особистого селянського господарства
	площею 0,1239 га в с. Лосятин гр. Шабодаж К.М.
	Розглянувши заяву жительки с. Лосятин гр. Шабодаж Катерини Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянсь...
	В И Р І Ш И Л А :

	ШАПОВАЛ  Б.В. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 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, господарськ...
	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 ...

	Шаповал Н.Д.затв ПРОЕКТ гараж
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня  2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0015 га для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання, гр. Шаповал Наталії Дмитрівні
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5/10, гр. Шаповал Наталії Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання, т...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Шаповал Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3786 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання, землі жи...

	Шевчук О.А. над. дозв. тех. док. пай
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

	Якимчук С. В. затв ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від              липня 2021 року                       ПРОЄКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1825 га, 0,2089 га та 0,2588 га для ведення особистого селянського господарства в  с. Ридомиль ,  гр. Якимчу...
	Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 63 , гр. Якимчук Світлани Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистог...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Якимчук Світлані Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства :
	- площею 0,1825 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0815в с. Ридомиль;
	- площею 0,2089 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в  с. Ридомиль;
	- площею 0,2588 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0817 в  с. Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.
	2. Передати гр. Якимчук Світлані Василівні безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства:
	-  площею 0,1825 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0815в с. Ридомиль;
	- площею 0,2089 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в  с. Ридомиль;
	- площею 0,2588 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0817 в  с. Ридомиль.
	3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом порядку.

	Яшкірєв О.Л.І  затв проект буд. по зм.
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про затвердження проекту землеустрою
	щодо  відведення земельної ділянки
	із зміною її цільового призначення
	загальною площею  0,0600 га
	для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
	в м. Почаїв, вул. Промислова,
	гр. Яшкірєву Олегу Львовичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєва Олега Львовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення  для будівництва та обслуговування житлового будинку, ...
	В И Р І Ш И Л А :
	1.  Затвердити гр. Яшкірєву Олегу Львовичу проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із зміною її цільового призначення площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1877 для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос...
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	Білецька Н.П..затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0929 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв,
	вул. Плетянка, 18а, гр. Білецькій Надії Пахонівні
	Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 18а, гр. Білецької Надії Пахонівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обсл...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Білецькій Надії Пахонівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0929 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3958 для будівництва та обслугову...

	Валіков О.В.. затв проект ОСГ
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від    «   »  липня 2021 року                       №ПРОЄКТ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1573 га для ведення особистого селянського господарства в                      с. Старий Тараж, гр. Валікову Олексію Володимировичу
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 51, гр. Валікова Олексія Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та пер...
	В И Р І Ш И Л А :
	2. Передати гр. Валікову Олексію Володимировичу безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,1573 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.
	3. Зобов’язати гр. Валікова Олексія Володимировича зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

	ДНЗ Почаївське ВПУ дозв техн дослід. цілі
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,4316 га для дослідних та навчальних цілей за межами населеного пункту на тери...
	Розглянувши клопотання в.о. директора ДНЗ «Почаївське ВПУ» Іськова Руслана Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для д...
	В И Р І Ш И Л А :

	затв проект ТОВ ЮФБ БУдки
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
	Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Будки» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд , об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і ор...
	В И Р І Ш И Л А :

	Мудрик В.М. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1,  гр. Мудрику Володимиру ...
	Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, гр. Мудрика Володимира Михайловича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Мудрику Володимиру Михайловичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3963 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівел...

	Рудік спільна сумісна .затв тех буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «»  липня 2021 року         № ПРОЕКТ
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в спільну суміс...
	Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, гр. Рудіка Михайла Володимировича та гр. Рудік Валентини Георгіївни, які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (н...
	В И Р І Ш И Л А :
	1. Затвердити гр. Рудіку Михайлу Володимировичу та гр. Рудік Валентині Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га за кадастровим номером 6123410500:02...

	ШАПОВАЛ  Б.В. затв проект буд
	УКРАЇНА
	ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
	ВОСЬМА  СЕСІЯ
	РІШЕННЯ
	від  «  » липня 2021 року                        № ПРОЕКТ
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