
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про підтримку звернення депутатів 
Тернопільської районної ради щодо 
встановлення історичної справедливості 
у питанні незалежності України

№834

Розглянувши звернення депутатів Тернопільської районної ради щодо встановлення 
історичної справедливості у питанні незалежності України, затвердженого рішенням 
Тернопільської районної ради № 180 від 30.06.2021р., керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення депутатів Тернопільської районної ради щодо встановлення 
історичної справедливості у питанні незалежності України, затвердженого рішенням 
Тернопільської районної ради № 180 від 30.06.2021р.

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

С.М. МАМЧУР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №835

Про затвердження Програми 
розвитку земельних відносин, 
землеустрою та розробки містобудівної 
документації на території Почаївської 
міської ради на 2021-2024 роки

З метою подальшого розвитку земельних відносин, підвищення 
ефективності використання земельних ресурсів та виконання заходів щодо 
раціонального використання і охорони земель, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин, землеустрою та 
розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради 
на 2021-2024 роки, що додається.

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

С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №836

Про внесення змін до Програми 
« Охорона довкілля»

З метою корегування заходів програми відповідно до фінансових 
можливостей міського бюджету, керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, керуючись ст. 26 Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до Програми «Охорона довкілля»:
1.1 Додаток 1 до Програми «Охорона довкілля» викласти в слідуючій 

редакції, додається.

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

Секретар міської ради

Мамчур С.М.
Коношевська М.В.

С. М. Мамчур
О Е
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Додаток 1 до рішення сесії

Заходи місцевої Програми «Охорони довкілля»

Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Викона 
вці

Джерело 
фінансуванн 

я

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. гри.)

Очікуваний 
результат

2021 2022
1 .Раціональне використання і 
зберігання відходів 
виробництва і побутових 
відходів

Придбання машин для збору 
твердих побутових відходів

Почаїв 
ський 
ккп

Кошти 
місцевого 
бюджету

0 500,0

Буде придбано одну 
машину по збору 
сміття та 50 
контейнерів

Придбання контейнерів для 
збору твердих побутових
відходів

Почаїв 
ський 
ККП

Кошти 
місцевого 
бюджету

48,602 100,0

Виявлення і знешкодження 
несанкціонованих незаконних 
стихійних сміттєзвалищ на 
території міста

Почаїв 
ський 
ККП

0 0

2.Охооона і раціональне 
використання водних ресурсів

Придбання насосного 
обладнання: 
-глибинний насосний агрегат в 
комплекті з шафою управління

Почаїв 
ський 
ККП

Місцевий 
бюджет, 

кошти фонду 
охорони 

природнього 
середовища

131,425 0

Забезпечення сталої 
та регульованої 

роботи артезіанської 
свердловини, 
забезпечення 
стабільного 

водопостачання на 
території міста 

Почаїв

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

Почаїв 
ський 
ККП

Місцевий 
бюджет, 

кошти фонду 
охорони 

природнього 
середовища

0 0



3.Охорона і раціональне 
використання природних 
рослинних ресурсів

Знесення аварійних, фаутних 
дерев та сухостою.

Почаїв 
ський 
ккп

0 0

Розширення зони 
зелених насаджень 

Почаївської 
територіальної 

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

Почаїв 
ський 
ККП

0 50,0

Всього 180,027 650,0

Секретар міської ради С. М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від « 27 »липня 2021 року № 837

Про передачу коштів
з Почаївського міського бюджету 
до Тернопільського обласного бюджету 
на співфінансування проекту, 
що фінансується за кошти ДФРР

З метою забезпечення відповідних обсягів співфінансування проекту
«Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного 
закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області», що 
може реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, 
керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського місцевого бюджету до Тернопільського обласного 
бюджету субвенцію на співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа 1-11 ступенів опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за адресою: вул. Шкільна 2, с. 
Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування)» у вигляді 
міжбюджетного трансферту в сумі 24,275 тис. ( двадцять чотири тисячі двісті сімдесят 
п’ять) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та 
прийняття видатків субвенції з Почаївського міського бюджету до Тернопільського 
обласного бюджету.

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

Чубик А.В.
Бондар Г.В.

Секретар М. Мамчур



Додаток 1 до рішення 
міської ради №837 
від « 27 » липня 2021р

ДОГОВІР
про передачу-прийняття субвенції з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету

м. Тернопіль _______________ 2021 р.

Цей договір укладено з метою забезпечення відповідних обсягів 
співфінансування з місцевого бюджету проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за 
адресою: вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області (коригування), що реалізовуватиметься за рахунок 
коштів ДФРР у 2021 році на території Почаївської ТГ.

Договір укладено відповідно до вимог статей 93, 101 Бюджетного 
кодексу України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Головака М.Й. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до обласного бюджету 

Тернопільської обласної ради з місцевого бюджету Почаївської міської ради 
коштів в сумі 24,275 ( двадцять чотири тисячі двісті сімдесят п’ять ) грн. на 
співфінансування проекту «Реконструкція філії «Старотаразька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-Ш ст. Почаївської міської ради за адресою: вул. 
Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 
(коригування)».

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у 
видатках місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2021 році субвенції 
з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційного проекту до 
обласного бюджету Тернопільської обласної ради.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти передбачені даним 
договором на співфінансування проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа 1-ІII ст. Почаївської міської ради за 
адресою: вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району 



Тернопільської області (коригування)» в сумі 24,275 ( двадцять чотири 
тисячі двісті сімдесят п’ять ) тис. грн.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

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

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

46000, м. Тернопіль

вул. Гру шевського, 8

Тернопільська обласна рада

Почаївський міський голова Голова Тернопільської обласної 
ради

_____________В.С. Бойко _______________М.Й. Головко

Секретар міської ради у С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №838

Про передачу коштів з 
Почаївського міського 
бюджету до Тернопільського 
обласного бюджету

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України №403 від 21 
квітня 2021 року «Про порядок та умови надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, та її наслідкам під час навчального 
процесу у закладах середньої освіти», керуючись ст. 89, 101 Бюджетного 
кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Тернопільського 
обласного бюджету кошти на співфінансування субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2, та її 
наслідки під час начального процесу у закладах загальної середньої освіти 
у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 104,208 тис. ( сто чотири тисячі 
двісті вісім) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету 
згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про 
передачу та прийняття видатків субвенції з Почаївського міського бюджету 
до Тернопільського обласного бюджету.

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

Секретар мі і

Чубик А.В.
Бондар Г.В.

С.М. Мамчур



Додаток 1 до рішення 
міської ради №838 
від « 27 » липня 2021р

ДОГОВІР
про передачу-прийняття субвенції з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету

м. Тернопіль _______________ 2021 р.

Цей договір укладено з метою забезпечення відповідних обсягів 
співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID- 
19, спричиненою SARS-CoV-2, та її наслідки під час начального процесу у 
закладах загальної середньої освіти

Договір укладено відповідно до вимог статей 93, 101 Бюджетного 
кодексу України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Головака М.Й. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України ’’Про 
місцеве самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до обласного бюджету 

Тернопільської обласної ради з місцевого бюджету Почаївської міської ради 
коштів в сумі 104,208 тис. (сто чотири тисячі двісті вісім) гри. на 
співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID- 
19, спричиненою SARS-CoV-2, та її наслідки під час начального процесу у 
закладах загальної середньої освіти.

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у 
видатках місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2021 році субвенції 
з місцевого бюджету на співфінансування субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2, та її 
наслідки під час начального процесу у закладах загальної середньої освіти 
до обласного бюджету Тернопільської обласної ради.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти передбачені даним 
договором на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних 
працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для 
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної 
середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання в сумі



104,208 тис. ( сто чотири тисячі двісті вісім) гри.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

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

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16 

Почаївська міська рада

46000, м. Тернопіль

вул. Гру шевського, 8

Тернопільська обласна рада

Почаївський міський голова Голова Тернопільської обласної 
ради

_____________В.С. Бойко

Секретар міської ради

М.Й. Головко

С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від « 27 »липня 2021 року № 839

Про передачу коштів
з Почаївського міського бюджету 
до Кременецького міського бюджету

З метою виконання повноважень в сфері соціального захисту населення, 
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», керуючись ст. 89, 101 
Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського 
бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту кошти на 
відшкодування витрат ЦНСП Кременецької міської ради на надання послуг жителям 
Почаївської територіальної громади, які перебувають на обслуговуванні у відділі 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування в сумі 100,00 тис.
( сто тисяч ) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького міського бюджету згідно з 
додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та 
прийняття видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Тернопільського обласного бюджету.

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



Додаток 1 до рішення 
міської ради
№839______від « 27 »
липня 2021р

ДОГОВІР
про передачу-прийняття іншої субвенції з Почаївського міського бюджету 

до Кременецького районного бюджету

м. Тернопіль _______________ 2021 р.

Цей договір укладено з метою забезпечення виконання повноважень 
Почаївською міською радою в сфері соціального захисту населення 
відповідно Закону України «Про соціальні послуг». Договір укладено 
відповідно до вимог статей 93, 101 Бюджетного кодексу України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Кременецька міська рада в особі 

Кременецького міського голови Смаглюка А.М. та Почаївська міська рада в 
особі Почаївського міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону 
України ’’Про місцеве самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до бюджету Кременецької міської 

ради ради з місцевого бюджету Почаївської міської ради коштів в сумі 
100,00 тис. ( сто тисяч ) грн. на відшкодування витрат ЦНСП Кременецької 
міської ради на надання послуг жителям Почаївської територіальної 
громади, які перебувають на обслуговуванні у відділі стаціонарного догляду 
для постійного або тимчасового перебування.

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у 
видатках місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2021 році субвенції 
з місцевого бюджету Почаївської міської ради до місцевого бюджету 
Кременецької міської ради.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Кременецької 
міської ради зобов’язується спрямувати кошти передбачені даним 
договором на відшкодування витрат ЦНСП Кременецької міської ради за 
надання послуг жителям Почаївської територіальної громади, які 
перебувають на обслуговуванні у відділі стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового перебування в сумі 100,00 тис. ( сто тисяч ) грн.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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



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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

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

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16 

Почаївська міська рада

47003, м. Кременець

вул. Шевенка, 67

Кременецька міська рада

Почаївський міський голова Кременецький міський голова

_____________В.С. Бойко

Секретар міської ради

А.М. Смаглюк

С.М. Мамчур



№840

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від « 27 »липня 2021 року

Про передачу коштів
з Почаївського міського бюджету
до Тернопільського обласного бюджету
на співфінансування проекту,
що фінансується за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

З метою забезпечення співфінансування проекту «Реконструкція приміщень 
“КПП “Кременецька районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради 
Тернопільської області з влаштуванням приймального відділення в м. Кременець, вул. 
Горбача, 1», що реалізується за кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Тернопільського обласного 
бюджету іншу субвенцію на співфінансування проекту «Реконструкція приміщень “КНП 
“Кременецька районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської 
області з влаштуванням приймального відділення в м. Кременець, вул. Горбача, 1» в сумі 
100,00 тис. ( сто тисяч ) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету згідно з 
додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та 
прийняття видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Тернопільського обласного бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
едіьно-економічного розвитку, інвестицій та

Секретар міської р С.М. Мамчур

.^реме*Є/ -Г

фінансів, бюджету, план 
міжнародного співробіт

Чубик А.в.
Бондар Г.В.



Додаток 1 до рішення 
міської ради
№840__ 
від «21 » липня 2021 р

ДОГОВІР 
про передачу-прийняття іншої субвенції з Почаївського міського бюджету 

до Тернопільського обласного бюджету

м. Тернопіль _______________ 2021 р.

Цей договір укладено з метою забезпечення співфінансування з 
місцевого бюджету проекту «Реконструкція приміщень “КНП 
“Кременецька районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради 
Тернопільської області з влаштуванням приймального відділення в м. 
Кременець, вул. Горбача, 1», що реалізовуватиметься за кошти субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій.

Договір укладено відповідно до вимог статей 93, 101 Бюджетного 
кодексу України.

I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Головка М.И. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до обласного бюджету 

Тернопільської обласної ради з місцевого бюджету Почаївської міської ради 
коштів в сумі 100,00 тис. ( сто тисяч ) грн. на співфінансування проекту 
«Реконструкція приміщень “КНП “Кременецька районна комунальна 
лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області з 
влаштуванням приймального відділення в м. Кременець, вул. Горбача, 1»

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у 
видатках місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2021 році субвенції 
з місцевого бюджету на співфінансування проекту до обласного бюджету 
Тернопільської обласної ради.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти передбачені даним 
договором на співфінансування проекту «Реконструкція приміщень “КНП 
“Кременецька районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради 
Тернопільської області з влаштуванням приймального відділення в м. 
Кременець, вул. Горбача, 1» в сумі 100,00 тис. ( сто тисяч ) грн.



IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

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

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

46000, м. Тернопіль

вул. Грушевського,8

Тернопільська обласна рада

Почаївський міський голова Голова Тернопільської обласної 
ради

_____________В.С. Бойко М.Й. Головко

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«27» липня 2021 року №841

Про затвердження звіту про 
виконання бюджету міської 
територіальної громади за 
перше півріччя 2021 року

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

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної 
громади за перше півріччя 2021 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі — 70 492 443 гривні 84 копійки;
- По видатках в сумі - 68 290 214 гривень 06 копійок.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі- 1 835 683 гривні 28 копійок;
- По видатках в сумі — 1 646 388 гривень 65 копійок.

С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«27» липня 2021 року № 842

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

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, 
відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від ЗО червня 2021 року 
№ 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік» та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

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

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

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 919 100 
гривень за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 196 300 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету в сумі 122 800 гривень;

перевиконання дохідної частини бюджету міської територіальної 
громади в сумі 600 000 гривень;



зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 527 587 
гривень за рахунок перевиконання доходно!’ частини бюджету розвитку 
(спеціального фонду).

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

4. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 7 до рішення 
Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 «Про бюджет 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») згідно з додатком 4.

5. Внести до рішення сесії міської ради від 24 червня 2021 року № 
830 «Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік» такі зміни:

1) після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: 
Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 
році згідно з додатком 5;

2) пункти 5 та 6 вважати пунктами 6 та 7.

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

С.М. Мамчур

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.



Додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради 

від 27 липня 2021 року № 842

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 370000 370000 0 0

11000000
Податок на доходи, податок на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 370000 370000 0 0

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 370000 370000 0 0

20000000 Неподаткові надходження 230000 230000 0 0

24000000 Інші неподаткові надходження 230000 230000 0
24060300 Інші надходження 230000 230000 0 0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 527587 0 527587 527587

33000000
Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 527587 0 527587 527587

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 527587 0 527587 527587

40000000 Офіційні трансферти 319100 319100 0 0
41000000 Від органів державного управління 319100 319100 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету па 
забезпечення якісної, сучасно та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 196300 196300 0 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоровя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

122800 122800 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1446687 919100 527587 527587

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток N2 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 27 липня 2021 року № 842
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік
19521000000
(код бюджету)

(грн)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

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

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
сложи ванн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Почаївська міська рада (головний
розпорядник) 502800 502800 0 177000 0 399104 399104 68602 0 0 330502 901904

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний
виконавець) 502800 502800 0 177000 0 399104 399104 68602 0 0 330502 901904

0112010 2010 0731 Багатонрофільна стаціонарна медична 
допомога 155000 155000 0 155000 0 0 0 0 0 0 0 155000

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

122800 122800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122800

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян 
з оплати послуг зв’язку 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500

0113160 3160 1010

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

47500 47500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47500

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших заходів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

0 0 0 0 0 23706 23706 0 0 0 23706 23706

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

108000 108000 0 22000 0 22398 22398 0 0 0 22398 130398

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 43000 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43000

0117350 7350 0443 Розроблення схем та забудови територій 
(містобудівної документації) 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 0 0 20000

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субсктів 
господарювання 0 0 0 0 0 333000 333000 0 0 0 333000 333000

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000

0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 48602 0 0 -48602 0



0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (головний 
розпорядник)

196300 196300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196300

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (відповідальний 
виконавець)

196300 196300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196300

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

196300 196300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196300

3700000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник)

220000 120000 0 0 100000 128483 128483 0 0 0 128483 348483

3710000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (відповідальний виконавець)

220000 120000 0 0 100000 128483 128483 0 0 0 128483 348483

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
сп і вфі напсував пня інвестиційних проектів

0 0 0 0 0 24275 24275 0 0 0 24275 24275

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 200000 100000 0 0 100000 104208 104208 0 0 0 104208 304208

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000

Всього 919100 819100 0 177000 100000 527587 527587 68602 0 0 458985 1446687

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради

від 27 липня 2021 року № 842

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)
Код Класифікації 

доходу 
бюджету/ Код

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту Усього

і 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти ’’Нова українська школа” за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 196300

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 196 300

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

122 800

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 122 800

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 319 100
X загальний фонд 319 100

(грн)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000

поточні 
трансферти

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 100 000

капітальні 
трансферти

19100000000

Тернопільський обласний бюджет (співфінансування проекту 
«Реконструкція приміщень "КНП "Кременецька районна комунальна 
лікарня" Кременецької районної ради Тернопільської області з 
влаштуванням приймального відділення в м. Кременець, вул. 1 орбача, 
1)

100 000



II. Трансферти із <спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

3719750 9750

Субвенції з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів (співфінансуванняінвестиційного 
проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку "Реконструкція філії Старотаразька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради за 
адресою: вул. Шкільна, 2 в селі Старий ТаражКременецького району 
Тернопільської області. Коригування") 24 275

капітальні 
трансферти

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 24 275

3719770 9770
Інші субвенції 3 місцевого бюджету (співфінансування 
видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти)

104 208

капітальні 
трансферти

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 104 208

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 328 483
X X загальний фонд 200 000

X X спеціальний фонд а--------------------------------------------------------------------------------128 483

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради
від 24 червня 2021 року № 830

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році

L9521000000
(код бюджету)___________ ____________ ____________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

Код
1 Ірограмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 
робіт гга 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 1 428 727,00 1 428 727,00 -

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 1 428 727,00 1 428 727,00 -

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальний ремонт тротуару по вул. 
Радивилівська в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської 
області

2021 рік 1 428 727,00 1 428 727,00 100

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (головний 
розпорядник)

1 052 663,00 1 052 663,00 -

610000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець)

1 052 663,00 1 052 663,00 -

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Будівництво зовнішньої огорожі 
опорного закладу Почаївської 
загальноосвітньої школи І-Ill ступенів 
Почаївської міської ради за адресою 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 15

2021 рік 1 052 663,00 1 052 663,00 100

X X X УСЬОГО X X 2 481 390,00 X 2 481 390,00 X

Секрет ар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради
від 27 липня 2021 року № 842

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

19521000000
(код бюджету)

(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

103 000 131 602 -28 602 20 000

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 103 000 131 602 -28 602 20 000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 
землеустрою

Програма 
розвитку 

земельних 
відносин, 

землеустрою та 
розробки 

містобудівної 
документації на 

території 
Почаївської 

міської 
територіальної 

громади на 2021- 
2024 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
27.07.2021р.

№835

43 000 43 000 - -

0117350 7350 0443
Розроблення схем та забудови 
територій (містобудівної 
документації)

20 000 - 20 000 20 000



VN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Програма 
оборонної, 

мобілізаційної, 
агітаційної 
роботи та 
призову на 
строкову 

військову службу 
за призовом осіб 

офіцерського 
складу, військову 

службу за 
контрактом та 

реалізації заходів 
мобілізаційної 

підготовки і 
оповіщення на 
2021-2022 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
29.01.2021р.

№ 108

20 000 20 000 - -

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

Охорона 
довкілля

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
21.05.2021р.

№ 430;
27.07.2021р. 

№836

48 602 -48 602 -



3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

Програма 
удосконалення 
казначейського 
обслуговування 
коштів місцевих 

бюджетів на 
2020-2024 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
26.02.2020р.

№ 2327

20 000 - -

X X X УСЬОГО X X 103 000 131 602 -28 602 20 000

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №843

Про затвердження Програми зміцнення 
та розвитку матеріально-технічної бази 
КНП « Почаївська РКЛ» на 2022-2024 роки

З метою підвищення якості надання медичної допомоги шляхом 
осучаснення діагностичного та лікувального обладнання керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 
Комунального некомерційного підприємства « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2024 роки, що 
додається

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

Секретар міської

Коношевська М.В.
Мамчур С.М.

С.М. Мамчур



Затверджено

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 27 .липня 2021 року № 843

1. Паспорт програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної 
бази Комунального некомерційного підприємства « Почаївська районна 

комунальна лікарня» на 2022-2024 роки
«

1 Ініціатор розроблення 
програми

КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

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

Розпорядження міського голови № 136 від 
18.06.2021 року
Рішення виконавчого комітету № 175від 25.06.2021 
року

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

4 Співрозробники програми Почаївська міська рада
КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

5 Відповідальний 
виконавець програми

КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

6 Учасники програми Почаївська міська рада
КНГ1 « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

7 Термін реалізації 
програми

2022-2024 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської територіальної 
громади,
бюджети ТГ обслуговуючої зони

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

1158,5тис. грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

1134,4 тис. грн.

Коштів інших джерел 24,1 тис. грн.

10 Керівник програми Секретар міської ради Мамчур С.М.



2. Проблема, на розв'язання якої спрямована програма
Охорона здоров'я має стати найголовнішою сферою в соціально- 

економічному розвитку Української держави. Саме завдяки діяльності установ 
та закладів охорони здоров'я, працівників галузі, реалізується державна 
політика щодо становлення здорового громадянського суспільства здатного 
підняти свою державу на недосяжний рівень як в економічному так і в 
культурному розвитку.

У Кременецькому районі, як і в цілій державі, відбуваються зміни, 
реорганізація, оптимізація лікувально - профілактичних закладів та 
фінансування. Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради, функціонує на 63 ліжка з 
відділеннями:
1.Терапевтичне відділення - 24 ліжок, з них:

- терапевтичні ліжка - 20;
- неврологічних ліжок - 4;

2.Інфекційне відділення -11 ліжок;
3. Педіатричне відділення - 13 ліжок.
4. Приймально - діагностичне відділення - 5 ліжка, з них:

- хірургічні ліжка - 2;
- гінекологічні ліжка - 2;
- неврологічне - 1.

5. Відділення паліативної допомоги - 10 ліжок
6. Поліклінічне відділення
7. Клініко - діагностична лабораторія
8. Рентген кабінет

КПП «Почаївська РКЛ» обслуговує населення загальною кількості - 
23 904 чол. Разом з тим, викликає занепокоєння матеріально-технічний стан 
закладів охорони здоров’я, який в цілому суттєво впливає на якість надання 
медичної допомоги пацієнтам. Зокрема, турбує проблема зношеності 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, заміна медичного 
обладнання, відсутність можливості для розширення надання переліку 
медичних послуг, проведення реставраційно-ремонтних робіт. Ряд закладів 
охорони здоров'я мають незадовільний технічний стан, потребують 
невідкладних капітальних ремонтів. Матеріально-технічна база закладів 
охорони здоров'я, потребує значного поліпшення - оснащення медичним, 
зокрема сучасним діагностичним обладнанням, заміни старого обладнання 
котре вичерпало свій ресурс ще в минулому тисячолітті. Обсяги коштів, які 
виділяються, не дозволяють задовольнити найнагальніших потреб закладу, 
оскільки змінилася система фінансування.

3. Мета і завдання програми

Метою Програми є подальший розвиток галузі охорони здоров'я у 
територіальній громаді, збереження існуючої мережі закладу охорони 
здоров'я, забезпечення закладу охорони здоров’я громади матеріально- 
технічними засобами, медичним обладнанням та устаткуванням, підвищення 



оплати праці медичних працівників та фахівців, реалізації прав громадян на 
медичну допомогу, посилення уваги місцевих органів місцевого 
самоврядування до зміцнення матеріально-технічної бази структурних 
підрозділів КНП «Почаївська РКЛ».

4.Термін  виконання Програми
Виконання Програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної 

бази Комунального некомерційного підприємства « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2024 роки», 
передбачається здійснити протягом 2022-2024 роки

5.Фінансове забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік Усього витрат 
на виконання 
програми

Бюджет ТГ м. Почаїв 575,6 0 558,8 1134,4
Бюджет ОТГ зони обслуговування 14,1 10,0 24,1

б.Заходи програми
Заходи Програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 

Комунального некомерційного підприємства « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2024 роки», ( додаток 
1)

7,Очікувані результати

Реалізація заходів програми сприятиме вдосконаленню реалізації 
державної політики у сфері охорони здоров'я, збереженню та подальшому 
розвитку можливостей надання сучасної медичної допомоги потребуючим, 
забезпеченню доступності закладу для всіх верств населення, створенню 
максимально сприятливих умов для збереження найціннішого здобутку 
кожної людини - її здоров'я, а через здоров’я кожного громадянина до 
відновлення та збереження здоров’я всієї нації.

Вирішення завдань Програми забезпечуватиметься шляхом:
1. Ремонту приміщень закладу, поліпшення теплозахисних 

властивостей будівлі;
2. Придбання сучасного медичного обладнання, устаткування, 

медичних засобів, необхідного інвентарю, створення відповідних умов для 
пацієнтів та медичних працівників;

3. Підвищення якості надання медичної допомоги шляхом 
осучаснення діагностичного та лікувального обладнання.

4. Підвищення оплати праці медичних працівників та фахівців 
відповідно Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я;



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

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

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 1 до Програми

Заходи програми
№ 
п/ 
п

Назва установи Перелік робіт, які необхідно 
виконати

Джерела 
фінансування

Орієнтовна потреба в коштах (тис. грн), 
у тому числі по роках:

2022 2023 2024
1. КНП 

«Почаївська 
РКЛ»

Придбання медичного обладнання: Бюджет ТГ м. Почаїв, 
ОТГ зони
обслуговування

589,7 10,0 548,8

-гематологічного аналізатора Бюджет ТГ м. Почаїв, 240,0 0 0

-фіброгастроскоп Бюджет ТГ м. Почаїв 0 0 378,2

- колькоскоп з відеофіксацією Бюджет ТГ м. Почаїв 145,0 0 0

- офтальмоскоп ОТГ зони
обслуговування

4,1 0 0

Поточні ремонти комунальної 
власності, а саме м. Почаїв 
вул.Шевченка,4,

Бюджет ТГ м. Почаїв 20,0 0 0

ОТГ зони
обслуговування

10,0 10,0

Заміна вікон та дверей Бюджет ТГ м. Почаїв 170,6 0 170,6

Секретар міської ради С. М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №844

Про затвердження Програми
з інфекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги КНП 

«Почаївська РКЛ» на 2022 - 2025 роки

Розглянувши звернення КНП « Почаївська РКЛ» № 804 від 14.06.2021 року, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з інфекційного контролю та дотримання заходів із 
запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги Комунальним 
некомерційним підприємством « Почаївська районна комунальна лікарня» 
Почаївської міської ради на 2022-2025 роки, що додається

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

С.М. Мамчур

Коношевська М.В.
Мамчур С.М.



Затверджено 

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 27 липня 2021 року № 844

1. Паспорт Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із 
запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги 

Комунальним некомерційним підприємством « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2025 роки

1 Ініціатор розроблення 
програми

КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

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

Розпорядження міського голови № 135 від 
18.06.2021 року
Рішення виконавчого комітету № 174 від 25.06.2021 
року

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

4 Співрозробники програми Почаївська міська рада
КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

5 Відповідальний 
виконавець програми

КНП « Почаївська РКЛ» » Почаївської міської ради

6 Учасники програми Почаївська міська рада
КНП « Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради

7 Термін реалізації 
програми

2022-2025 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської територіальної громади, 
та інші джерела не заборонені чинним законодавством

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

365000,00 грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

320000,00 грн.

Коштів інших джерел

Кошти КНП « Почаївська 
РКЛ»

45000,00 грн

10 Керівник програми Секретар міської ради Мамчур С.М.



1. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Внутрішньо - лікарняні інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної 
допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним 
захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин 
інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї 
захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), пов'язаний з ростом стійкості збудників внутрішньо - лікарняних 
інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та 
дезінфектантів), відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями. Ризик 
захворювання на внутрішньо - лікарняні інфекції поширюються як на пацієнтів 
так і працівників закладів охорони здоров'я, а також відвідувачів. За даними 
ВООЗ 1 з 10 пацієнтів інфікується під час надання медичної допомоги; на 30% 
зменшується кількість інфекцій, що передаються під час надання медичної 
допомоги за ефективної профілактики. Рівень захворюваності на ці інфекції у 
розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ кожний десятий 
пацієнт інфікується збудниками внутрішньо - лікарняних інфекцій.

Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль для підвищення безпеки 
пацієнтів та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги 
(далі ІПНМД). Медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів 
між відвідувачами та медичними працівниками. Ризик ІПНМД підвищують 
інвазійні процедури. Програма інфекційного контролю дасть змогу зробити 
медичне обслуговування безпечним і доступним, адже допоможе запобігти 
витратам на лікування ІПНМД, а головне — зберегти життя пацієнтів, 
відвідувачів.

2.Мета і завдання програми
Програму розроблено з метою зниження рівня інфекційних захворювань, 

пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню району за рахунок 
вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а 
також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за 
внутрішньо - лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості ЛГІЗ 
сучасними засобами дезінфекції. Прийняття запропонованої Програми має на 
меті забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню 
шляхом дотримання санітарно - епідеміологічних вимог у приміщеннях 
структурних підрозділів закладу:

Забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговуванні 
пацієнтів;
- Забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення 
внутрішньо-лікарняних інфекційних захворювань;
- підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного 
контролю;
- зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів закладу;
- дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним 
обладнанням та засобами дезінфекції;



- визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового 
забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами.

З.Термін виконання Програми
Виконання Програму з інфекційного контролю та дотримання заходів 

із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги 
Комунальним некомерційним підприємством « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2025 роки, 
передбачається здійснити протягом 2022-2025 роки

4.Фінансове забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2022 рік 
(грн.)

2023 рік 
(грн.)

2024 рік 
(грн.)

2025рік
(грн.)

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 
(грн.)

Бюджет ТГ м. Почаїв 95000 105000 115000 50000 320000
Інші джерела надходження 45000 0 0 0 45000

Всього 365000

б.Заходи програми
У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і 

здійснення заходів, прогнозовані обсяги та джерела фінансування, які 
наведені у додатках до цієї Програми.

Заходи Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із 
запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги 
Комунальним некомерційним підприємством « Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2025 роки , додаток 1.

6.Очікувані результати

Прийняття комплексної Програми з інфекційного контролю та 
дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги в КНП “Почаївська РКЛ ” Почаївської міської ради 
дасть можливість знизити рівень захворювань, пов'язаних з цими 
інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг.

Виконання Програми спрямоване на:
- впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах 

розвитку епідемії “COVID-19”, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних 
гепатитів та інших небезпечних інфекцій;

- впровадження методів та режимів дезінфекції в практику 
роботи закладу;

- забезпечення закладу засобами дезінфекції;
- підвищення рівня захисту медичного персоналу, пацієнтів та 

відвідувачів.



7. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську 

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

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 1 до Програми

Заходи Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги Комунальним 
некомерційним підприємством « Почаївська районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради на 2022-2025 роки

№п\п Назва заходу програми Джерела фінансування Орієнтовні фінансування (грн.)

2022р. 2023р. 2024р. 2025р.

1 Придбання засобів для стерилізації Місцевий бюджет 5000 5000 5000 0

Інші джерела надходження
5000 0 0 0

2 Придбання препаратів для дезінфекції, шкірних 
антисептиків

Місцевий бюджет 5000 5000 5000 5000

3 Придбання витратних матеріалів (рукавички, 
маски, респіратори, захисні окуляри, стерильні 
акушерські набори, бахіли одноразові,
протиепідемічні набори)

Місцевий бюджет 20000 25000 25000 0

Інші джерела надходження 20000 0 0 0

4 Придбання обладнання для дезінфекції та 
утилізації( бактерицидні опромінювані, бокси для 
епідемічнонебезпечних відходів)

Місцевий бюджет 20000 20000 20000 0

Інші джерела надходження 20000 0 0 0

5 Придбання спецодягу та спецвзуття Місцевий бюджет 20000 20000 25000 0

6 Дотримання вимог профілактичних медичних 
оглядів( проведення щорічних медичних оглядів 
працівників)

Місцевий бюджет 25000 30000 35000 0

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №845

Про затвердження платної 
медичної послуги Перебування 

у КНП « Почаївська РКЛ» без 
направлення від лікаря

Розглянувши звернення КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» за 
№ 811 від 15.06.2021 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити платну медичну послугу Перебування у Комунальному 
некомерційному підприємстві «Почаївська районна комунальна 
лікарня» без направлення від лікаря, калькуляція вартості медичної 
послуги додається.

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

С. М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «27» липня 2021 року №846

Провнесення змін до Програми
« Організація свят та розвиток культури 
та мистецтв Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

З метою корегування заходів програми відповідно до фінансових 
можливостей міського бюджету, керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, та відповідно до ст.26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми « Організація свят та розвиток культури 
та мистецтв Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки», а 
саме:

1.1. В таблиці Заходи Програми «Організації свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської територіальної громади на 2021-2022 
роки» рядок 1.11 .викласти у наступній редакції

1.11 .День села 
Лосятин

(серпень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів

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

Секретар міської ради

Мамчур С.М.
Коношевська М.В.

С. М. Мамчур
о s



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року № 847

Про реорганізацію закладів 
культури Почаївської 
територіальної громади

Відповідно до рішення міської ради №446 від 21 травня 2021 року 
«Про затвердження плану оптимізації закладів культури Почаївської 
територіальної громади», керуючись Цивільним кодексом України, 
Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати «Почаївський міський будинок культури» в «Центр 
культурних послуг м. Почаїв».
2. Перейменувати «Будківський сільський будинок культури - філія 
Почаївського міського будинку культури» в «Центр культурних послуг с. 
Будки- філія Центру культурних послуг м. Почаїв».
3. Перейменувати «Ридомильський сільський будинок культури - філія 
Почаївського міського будинку культури» в «Центр культурних послуг с. 
Ридомиль - філія Центру культурних послуг м. Почаїв».
4. Перейменувати «клуб с. Лосятин - філія Почаївського міського будинку 
культури» в «клуб с. Лосятин - філія Центру культурних послуг м. Почаїв»;
5. Перейменувати «клуб с. Старий Почаїв - філія Почаївського міського 
будинку культури» в «клуб с. Старий Почаїв - філія Центру культурних 
послуг м. Почаїв».
6. Реорганізувати «клуб с. Борщівка-філія Почаївського міського будинку 
культури» шляхом приєднання до клубу «с Лосятин - філії Центру 
культурних послуг м. Почаїв».
7. Реорганізувати «клуб с. Валігурі - філія Почаївського міського будинку 
культури» шляхом приєднання до «Центру культурних послуг с. Будки - філія 
Центру культурних послуг м. Почаїв».



8. Реорганізувати «клуб с. Комарівка - філія Почаївського міського 
будинку культури» шляхом приєднання до «Центру культурних послуг с. 
Будки - філія Центру культурних послуг м. Почаїв».
9. «Реорганізувати клуб с. Лідихів - філія Почаївського міського будинку 
культури» шляхом приєднання до Центру культурних послуг с. Будки - філія 
Центру культурних послуг м. Почаїв».
10. Реорганізувати «клуб с. Старий Тараж - філія Почаївського міського 
будинку культури» шляхом приєднання до «Центру культурних послуг с. 
Ридомиль - філія Центру культурних послуг м. Почаїв».
11. Затвердити статут «Центру культурних послуг м. Почаїв» згідно 
додатку 1.
12. Затвердити положення про «Центр культурних послуг с. Будки - філія 
Центру культурних послуг м. Почаїв» згідно додатку 2.
13. Затвердити положення про «Центр культурних послуг с. Ридомиль - 
філія Центру культурних послуг м. Почаїв», згідно додатку 3.
14. Затвердити положення про «клуб с. Лосятин - філія Центру культурних 
послуг м. Почаїв», згідно додатку 4.
15. Затвердити положення про «клуб с. Старий Почаїв - філія Центру 
культурних послуг м. Почаїв», згідно додатку 5.
16. Затвердити структуру «Центру культурних послуг м. Почаїв», згідно 
додатку 6.
17. Затвердити штатний розпис «Центру культурних послуг м. Почаїв», 
згідно додатку 7.
18. Встановити, що п. 17 даного рішення водиться в дію з 01.10.2021 року.
19. Попередити працівників філій, що реорганізуються про зміни в 
організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату 
працівників;
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з гуманітарних питань.

Чубик А.В.
Бондар Г.В.

Секретар міської рад С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » липня 2021 року №848

Про внесення змін в 
рішення міської ради 
№438 від 21 травня 2021 року

Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 10, 12, 265, 284 Податкового кодексу України, Земельним 
кодексом України, беручи до уваги рекомендації та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни в рішення Почаївської міської ради №438 від 21 травня 2021 
року, а саме:

1.1. в додатку 1 до рішення, відповідно до видів цільового призначення 
земель за кодами : 01.01,01.02,01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 
01.09, 01.10, 01.11, 01.12, 01.13, 01.14 - встановити ставку орендної 
плати в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки.

2. Додаток 1 до рішення №438 від 21 травня 2021 року викласти у редакції, 
що додається з урахуванням змін, викладених у п. 1 даного рішення.

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

Чубик А.В.
Бондар Г.В

Секретар міської ра С.М. Мамчур
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Додаток 1 
до рішення міської ради 

№438 від « 27 » липня 2021 року

Додаток 1 до рішення міської ради 
№438 від 21 травня 2021 року

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

Код 
облает

і

Код 
район

У

Код згідно 3 
класифікатором 

об’єктів 
адміністративн 

0 
територіальног 

о устрою 
України

Найменування 
адміністративнотериторі 

альної одиниці або 
населеного пункту, або 

території об'єднаної 
територіальної громади

Почаївська 
територіальна громада

Вид цільового призначення земель (Згідно 
з Класифікацією видів цільового 

призначення земель, затвердженою 
Наказом Державного комітету України із 

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

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

% від нормативної грошової оцінки 
земель

Код Назва На території 
Почаївської ТГ

1 2 3

01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва - в межах - за межами

10%

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

10%

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

10%

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

10%

01.05 Для індивідуального садівництва 10%

01.06 Для колективного садівництва 10%

01.07 Для городництва 10%

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

10%

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 10%



з

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 

господарства

10%

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві

10%

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 

сільськогосподарської продукції

10%

01.13 Для інших земель 
сільськогосподарського 

призначення - в межах - за межами

10%

01.14 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

10%

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва й обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка)

3%

02.02 Для колективного житлового 
будівництва для об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків

3%

02.03 Для будівництва й обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку, - для об’єднань 
співвласників багатоквартирних 

будинків

3%

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання

10%

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів

10%

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва

10%

02.07 Для іншої житлової забудови 10%

02.08 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

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

10%

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами 
торговорозважальної та ринкової 

інфраструктури

10%

03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого 

самоврядування

3%
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03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

освіти

3%

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

охорони здоров'я та соціальної 
допомоги

3%

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій

3%

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького 
обслуговування - атракціони та 

лунопарки

3%

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та 
органів

3%

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі - 

з продажу автомобілів - 
торговельні майданчики (окремо 

розташовані) - під об’єктами 
торгівлі нафтопродуктами, 

скрапленим та стислим газом для 
автотранспорту - автомийки, 

об’єкти з ремонту автомобілів, 
атракціони та лунопарки

10%

03.08 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури - 
закладів громадського харчування 

- атракціони та лунопарки

3%

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

кредитнофінансових установ

3%

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури - автомийки, 
об’єкти з ремонту автомобілів, 

атракціони та лунопарки

10%

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і споруд 

закладів науки

3%

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування

3%

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування - 
автомийки, об’єкти з ремонту 

автомобілів - під об’єктами

3%
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торгівлі нафтопродуктами, 
скрапленим та стислим газом для 

автотранспорту
03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів Міністерства 
надзвичайних ситуацій України

3%

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель 

громадської забудови - автомийки, 
об’єкти з ремонту автомобілів

10%

03.16 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення

3%

04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників
3%

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

3%

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

3%

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

3%

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків

3%

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків

3%

04.07 Для збереження та використання 
парків-пам’яток садовопаркового 

мистецтва

3%

04.08 Для збереження та використання 
заказників

3%

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ

3%

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи

3%

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків

3%

05 Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають 
природні лікувальні властивості, які використовуються 

або можуть використовуватися для профілактики 
захворювань і лікування людей)

06.01 Для будівництва й обслуговування 
санаторно 

-оздоровчих закладів 
- дитячі оздоровчі заклади

3%

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів

3%
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06.03 Для інших оздоровчих цілей 3%

06.04 Для цілей збереження та 
використання земель 

природнозаповідного фонду

3%

07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного 
призначення - дитячі оздоровчі 

заклади - атракціони та лунопарки

3%

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

3%

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва

3%

07.04 Для колективного дачного 
будівництва

3%

07.05 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини
3%

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів

3%

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення

3%

08.04 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства 

й пов’язаних з ним послуг
3%

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення

3%

09.03 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

3%

10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами
5%

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами

5%

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення

5%

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами й 
каналами

5%

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів

5%

10.06 Для сінокосіння 5%
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10.07 Для рибогосподарських потреб 5%

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей

5%

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт

5%

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд

5%

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально- 

оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів

5%

10.12 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного 

фонду

5%

И Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням 
надрами

10%

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості

10%

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 
організацій і підприємств

10%

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води,збирання, 

очищення та розподілення води)

10%

11.05 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

10%

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 
транспорту

8%

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 

транспорту

8%

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 

транспорту

8%
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12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 
господарства

8%

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 

транспорту

8%

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного 

транспорту

8%

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 

електротранспорту

8%

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 
допоміжних операцій

8%

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого 

наземного транспорту

8%

12.10 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

8%

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

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

- автомийки. об’єкти з ремонту 
автомобілів - мотелі

8%

13 Землі зв'язку
13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій
12%

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд об'єктів 

поштового зв'язку

12%

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв'язку

12%

13.04 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного фонду

12%

13.05 Для розміщення й постійної 
діяльності державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 
інформації України

12%

14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій - 

обслуговування та експлуатації 
об’єктів енергетики, які 

виробляють електричну енергію 3

12%
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відновлюваних джерел енергії, 
включаючи технологічну 

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

електричні підстанції, електричні 
мережі)

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

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

енергії

12%

15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних сил України
12%

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності внутрішніх військ МВС

12%

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної 

прикордонної служби України

12%

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки 

України

12%

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту

12%

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України

12%

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 
військових формувань

12%

15.08 Для збереження й використання 
земель природнозаповідного фонду

12%

16 Землі запасу 12%

17 Землі резервного фонду 12%

18 Землі загального користування 12%

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

природно-заповідного фонду

12%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27» липня 2021 року

Про погодження проектної 
документації

№ 849
л

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Екофрутс» 
від 02.07.2021р. за вх. № 567, а також робочі проекти по реконструкції «піднавісу ^1, 
літ «НІ» з добудовою складу літ»Н2», керуючись ч.5 с. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», враховуючи рішення 4 сесії 8 скликання Почаївської міської ради 
за № 279 від 31 березня 2021року, договір оренди нежитлового приміщення, що 
належить до комунальної власності територіальної громади №1 від 03.01.2017р. із 
змінами та висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада ( v

ВИРІШИЛА:

1. Погодити ТОВ «Екофрутс» (робочий проект) «Реконструкція «піднавісу №1, літ 
«НІ» з добудовою складу літ «Н2» по вуя.. Ясна, 12А у с. Лосятин Кременецького 
району Тернопільської області» (в тому числі здійснення невід’ємних поліпшень).
- Замовник - ТОВ «Екофрутс».
- Розробник робочого проекту - ТзОВ «Гео буд».

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

С.М. МАМЧУР

Лі



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
\

від «27 » липня 2021 року № 850

Про припинення договору 
оренди нерухомого майна

Розглянувши лист акціонерного товариства «Укртелеком» Тернопільської філії 
від 05.07.2021р. за вхід. №576, з метою упорядкування орендних відносин на території 
Почаївської територіальної громади, відповідно до п. 2.3. та п. 9.5 договору оренди 
нерухомого майна №104/31-538/18 від 07.09.2011р., керуючись ч.2 ст. 24 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково договір оренди нерухомого майна за № 104/31-538/18 від 
07.09.2011р. за взаємною згодою сторін з 01 серпня 2021р.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти Акт приймання- 
передачі орендованого приміщення з компанією акціонерного товариства 
«Укртелеком», площею 17,4кв.м., що розміщене за адресою вул. Центральна, 93, 
с. Ридомиль.

3. Акціонерному товариству «Укртелеком» провести повний розрахунок по сплаті 
орендної плати з Почаївською міською радою та енергоносіїв, згідно договору 
оренди нерухомого майна за №104/31-538/18 від 07.09.2021р.

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

Бондар Г.В.

Секретар міської ради С.М. МАМЧУР
А



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 851

Про укладення договорів оренди 
нерухомого майна

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Кременецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради № 433 від 14.07.2021р., з 
метою ефективного використання комунального майна, враховуючи, що КНП 
«Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради 
надає соціально-важливі послуги населенню громади, відповідно до ст. 6, ст. 15 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити до Переліку об’єктів другого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято 
рішення про передачу в оренду без проведення аукціону):

1.1. частину нежитлових приміщень першого поверху громадського будинку 
Почаївської міської ради по вул. Шевченка, 4, м. Почаїв, загальною площею 214,8 
кв.м. (в тому числі площа спільного користування 58 кв.м.) для розміщення 
Комунального некомерційного підприємства «Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Кременецької міської ради.

1.2. нежитлову будівлю Почаївської міської ради, площею 58,0 кв.м. що знаходиться 
за адресою с. Лосятин, вул. Варшавська, 21 для розміщення амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с. Лосятин;

1.3. нежитлову будівлю Почаївської міської ради, площею 150,6 кв.м., що знаходиться 
за адресою с. Лідихів, вул. Центральна, 42 для розміщення амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с. Лідихів;

1.4. частину нежитлового приміщення адмінбудинку Почаївської міської ради, 
площею 47,0 кв.м., що знаходиться за адресою с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 
71 для розміщення фельшерсько-акушерського пункту с. Старий Почаїв;

1.5. нежитлову будівлю Почаївської міської ради, площею 90,3 кв.м., що знаходиться 
за адресою с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 6, для розміщення фельшерсько- 
акушерського пункту с. Старий Тараж;

1.6. нежитлову будівлю Почаївської міської ради, площею 87,1 кв.м., що знаходиться 
за адресою с. Комарин, вул. Зарічна, 96, для розміщення фельдшерського пункту с. 
Комарин;

1.7. нежитлове приміщення Почаївської міської ради, площею 61,4 кв.м., що 
знаходиться за адресою с. Будки, вул. Дружби, 18, для розміщення фельшерсько- 
акушерського пункту с. Будки;

1.8. частину нежитлового приміщення Почаївської міської ради, площею 15,9 кв.м., що 
знаходиться за адресою с. Валігури, вул. Ювілейна, 2, для розміщення медичного 
пункту тимчасового базування;



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 852

Про створення Спостережної ради
КНП «Почаївська РКЛ» Почаївської 
міської ради

Розглянувши Протокол № 1 засідання комісії по відбору кандидатур/проведення 
рейтингового голосування до Спостережної ради КНП «Почаївська РКЛ» Почаївської міської 
ради від 14.07.2021р., з метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні 
охороною здоров’я, відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1077 «Про 
спостережну раду закладу охорони здоров’я», відповідно до рішення Почаївської міської ради 
№ 436 від 21.05.2021р. «Про затвердження Положення про Спостережну раду КНП «Почаївська 
РКЛ», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

3.

1. Створити Спостережну Раду комунального некомерційного підприємства «Почаївська 
районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради.

2. Затвердити персональний склад Спостережної Ради комунального некомерційного 
підприємства «Почаївська районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради в 
кількості 7 (семи) осіб:
- Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради;
- Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст 1-ої категорії юридичного відділу 
Почаївської міської ради;
- Красевич Ярослав Васильович - депутат Почаївської міської ради восьмого скликання;
- Сімащук Валентина Миколаївна - депутат Почаївської міської ради восьмого 
скликання;
- Пташник Марія Лонгінівна - медичний директор КНП «Почаївська РКЛ»;
- Ярмусь Леонід Васильович - ДОП СПД (м. Почаїв) ПП Кременецького РВП, капітан 
поліції;
- Літвінчук Наталія Вікторівна - діловод ДНЗ м. Почаїв (представник громадськості).

комісію міської ради з 
і регламенту.

Контроль за виконання 
питань прав людини

ння покласти на постійну 
ької діяльності, етики

Секретар міської ради
Бондар Г.В.

А' і

С.М. МАМЧУР
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27 » липня 2021 року №853

Про передачу основних засобів на
баланс Лідихівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради *

Розглянувши звернення Лідихівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради і зрнопільської області № 236 від 11.03.2021р., керуючись Законом 
України «І ро місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 
с к альио-екоп стічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс 
Лі/іи:. s . ькс ЗОНІ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області І
комп ютерне обладнання та малоцінні необоротні матеріальні активи, згідно 
додатку № 1.

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

Здійснити приймання-передачу комп’ютерного обладнання га 
малоцштих необоротних матеріальних активів у місячний термін та забезпечити 
оформлення передачі відповідно до чинного законодавства України.

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

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



Додаток 1
до рішення міської ради 
від « 27 » липня 202 і р № 853

ПЕРЕЛІК
комп’ютерного обладнання та малоцінних необоротних матеріальних активів, що 
передаються з балансу Почаївської міської ради на баланс Лідихівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області

№
п/п Найменування Інвентарний 

номер
Ввід в 

експлуатацію К-ть Сума Примітка

1. Принтер «Canon» 10140077 2012 І 1300,00

2
і

Шафа для одягу 11300001 2 1380,00

3. шафа 11300002 2 860,00

4. Стіл письмовий 11300004 1 490,00 -

5. пенал 11300005 2 980.00

6 крісла 11300007 3 375,00

7. Стіл комп’ютерний 11300021 1 330,00

8. Засіб електронний
ключ U300063 2 1980,00

9 тюль 11300066 4м 916,00

10. ламбрикени 11300076 1 1200,00

11. Шафа металічна 1 36,00

12 карниз 1 35,00

В.
L ..

Вішак тин да Ю160001 1981
і

1 140,00



14 надставка 11300006 2 840,00

15. Тумба приставна 11300023 1 500,00

16. Стіл письмовий 11300022 1 1 370,00

п дзеркало 11300039 1 215,00

Секретар міської ради С.М. Мамчур

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « » липня 2021 року №

Про реорганізацію Борщівської 
початкової школи

Відповідно п.ЗО ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про освіту», « Про повну загальну середню освіту» 
ст. 104-108 Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, з 
метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в громаді, 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Реорганізувати Борщівську початкову школу Почаївської міської ради код 
ЄДРПОУ 23591423 за адресою: с. Борщівка, Кременецького, району 
Тернопільської області шляхом приєднання до Лосятинської гімназії Почаївської 
міської ради, визначити її відокремленим структурним підрозділом.- філією 
Лосятинської гімназії (без статусу юридичної особи). Офіційна назва - філія 
Борщівська початкова школа Лосятинської гімназії, Почаївської міської ради, 
Тернопільської області.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Лосятинської гімназії, Почаївської міської 
ради Тернопільської області.

(додаток 1) .
3. Затвердити положення про філію Борщівська початкова школа, Лосятинської 
гімназії, Почаївської міської ради;

(додаток 2)
4. Створити комісію з реорганізації Борщівської початкової школи, Почаївської 
міської ради,, Тернопільської області та затвердити її склад;

(додаток 3).
5. Реорганізаційній комісії здійснити всі необхідні заходи щодо реорганізації 
даного закладу освіти згідно чинного законодавства.



6. Встановити термін для заявления претензій кредиторів - 2 місяці з моменту 
публікації повідомлення про припинення юридичної осіби: Борщівська початкова 
школа, Почаївської міської ради, Тернопільської області.
7. Керівництву Лосятинської гімназії забезпечити здійснення всіх організаційно 
правових заходів пов’язаних з проведенням реорганізації закладів освіти шляхом 
приєднання, відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань та постійну комісію з питань прав людини, законності, 
депутатської етики та регламенту.

Секретар міської ради

Петровський О.Н

Сергій Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

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»

№ 855

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Будки» про затвердження проек ту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд, об'єктів енергоіенеруючих підприємств, установ і організацій (для б)дівниціва 
вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Будки на території і Іочаївської міської ра їй. 
керуючись ст. 12, 93, 96, 124 Земельного кодексу України, ст. 4. 5 Закону України «ІІро оренд) 
землі», ст. 50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "ІІро місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії і 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. ГІочаївська міська рада

ВИРІ III 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, ексії.юатаїуї та 
обслуговування будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих нідприємсгв. усіанов і організацій (для 
будівництва вітрової електростанції) за межами населеного пункт) с. Б\дки па 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 дія 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і спор)д. 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 з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 цього 
рішення;

4.3. провести державу 
в установленому законо^^їорім^ме^

4.4. виконувати 
кодексу України.

5. Контроль 
питань земельних ві,, А 'ІV ’* ’w 7 оохорони пам яток. істйричйрго середовища.

?ава користування на умовах оренди земельною ділянкою

Увача відповідно до вимог статей 61 і 96 Земельною

Секретар міської радіі.і.5ЛІд>>
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 857

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

Розглянувши клопотання ІІраАТ «Київстар» про надання дозвол) на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлхаїації 
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.І 
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

ВИРІ НІ И Л А :

1. Надати дозвіл ПрАТ «Київстар» на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації 
на умовах оренди площею 0.0100 га в м. ГІочаїв вул. Кременецька. 112 за рахунок 
частини земельної ділянки комунальної власності із земель запасу іа кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3925.

2. ПрАТ «Київстар» розробити проект землеустрою щодо відведення земельної лі ляпки 
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.

М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 858

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

Розглянувши клопотання в.о. директора ДНЗ «Почаївське ВПУ» Іеькова 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 
ГІочаївської міської ради, керуючись ст. 12.24. 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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 II Р I III II Д А :

1. Надати дозвіл ДПЗ «Почаївське ВПУ» на виготовлення технічної документації к 
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.

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

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « 27 » липня 2021 року №859

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. ГІочаїв, вул. Кременецька,
гр. Боцюк Світлані Петрівні,
гр. Боцюку Остапу Івановичу,

гр. Боцюк Устині Іванівні

Розглянувши заяву жителів м. ГІочаїв вул. Волинська. 51 гр. Боцюк Світлани Петрівни, гр, 
Боціока Остапа Івановича, гр. Боцюк Устини Іванівни, які просять надати дозвіл на виготовлення 
детального плану території для будівництва і обслуговування багатоквартирного жи тлового 
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 16.1 1.201 Ір. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
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. Ночаївська міська рада

В И Р 1 III И JI А :
1. Надати дозвіл гр. Боцюк Світлані Петрівні, гр. Боцюку Остап) Іванович). гр Боцюк 

Устині Іванівні на виготовлення детального план) тери торії і.ія будівництва і обе о і ов\ і-.піюі 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної іа ринкової 
інфраструктури на власних земельних ділянках загальною площею 0.6629 га в м. Почаїв. вед. 
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 голов) 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 проектну організацію розробника
детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 
громадських слухань містобудівної документації відповідно то вимог ст.2 
ре гул юван н я м і стобуд і в н ої д і я л ы і ос ті».

4. Розроблену і погоджене 
в п.1 даного рішення, подіє

5. Контроль за ви^
питань земельних
архітектури, охорони

.сацціовленому законодавці вом порядке 
ія в Почаївську міське раде. 
Ъгння покласти на постійне 

прірЗ^^корХУ гування. планування т 
&г(| р и Hort^ćmLo вища.

Секретар міськ’
Совбецька H.P.

Італії я Wt®Ęo4j^N
Сїїосїіи.'' і
<ъ / 14* а-ток. сг О Г
0.5
їїради

z *

UAm 12ь 
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С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «27» липня 2021 року № 860

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 легального плану геригорії 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 віл 
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.І 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 ИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Боцюк Світлані Петрівні на виготовлення детального плану 

території для будівництва і обслуговування багатоквартирного жиг нового будинку ; 
об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на власній земельній и ляпці 
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 

проектну 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».

Поновленому законодавством порядку докумсн гацію. 
затвердження в Почаївську міську раду.

пення покласти иа постійну депутатську комісію 

 

нотування. п/а0ування геригорії. будівниціва. 
оргщРРоДо середовищ/і.

4. Розроблену І НОГОЛГКСН.у.'1? 
вказану в п.1 даного " ’'цудадюд

5. Контроль з
з питань земельн 
архітектури, охор

Секретар міській* рСфі
Совбецька H.P. " ’^405’

У Іґ О і

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №861

Про надання дозволу на проведення 
експертної 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 експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Почаїв, керуючись Земельним кодексом України, “Про землеустрій". "Про 
державний земельний кадастр”, ‘‘Про оцінку земель”, п.34 ч.І ст. 26 Закону України ”1 Іро 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р I 111 И І А :

1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосіїодарської о призначення, які 
підлягають продажу та обтяжені об'єктами нерухомого майна, земельну ділянко 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 експертної 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 експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
Почаївської міської ради.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 862

Про надання дозволу на проведення 
експертної 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 експертної 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.І ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, нриродокорисіування. планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного сере довита. 
Почаївська міська рада

В И Р I III ИЛА:

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 експертної 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 га іншої промисловості в м. І Іочаїв.

3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на кгівердження на’сесію 
Почаївської міської ради.

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 863

Про падання дозволу на проведення 
експертної 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. Октовнч Ларисі Василівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. гр. Октович Лариси Василівни, яка просип, 
надати дозвіл на проведення експертної 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

ВИРІШИЛА:

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 61 23410500:02:001:3775 для розміщення та ексії.п а та ції 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної 
машинобудівної та іншої промисловості в м. І Іочаїв.

2. Надати дозвіл гр. Октович Ларисі Василівні на проведення експертної 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 експертної грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
ння території, будівництва.

( .М.Мамчх р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 864

Про надання дозволу на проведення 
експертної 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 Іарасівни. яка проспи, 
надати дозвіл на проведення експертної 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.І ст. 26 Закону України "1 Іро 
місцеве самоврядування в Україні”, 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. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосполарського 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 екснлуагації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. 1 Іочаїв.

2. Надати.дозвіл гр. Токар Олені Тарасівні на проведення експертної 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. 1 Іочаїв.

3. Звіт з експертної 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, ісг

Совбецька Н.Р.

Секретар міської ра.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 865

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. ЗЗз, гр. Паляниці 
Івании 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 сг. 186 Земельного кодекс} України. її.34 ч.І сг. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ». сг. 19. еі. 25. ст.56 Закон} 
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

ВИРІШИЛА:

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 нсжиі нової 
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 
вання, планування території, будівництва.з питань земельних відносин, пр 

архітектури, охорони пам’яток,J

Совбецька H.P.

Секретар міської рад

вища.

< "О

С.М.Мамчур

^0521^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №866

Про падання дозволу па виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
зміни меж та конфігурації власних 
земельних ділянок площею 0,1000 га для 
будівництва за обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд 
за площею 0,0400 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Радивплівська, 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.І 
СТ..СТ. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ет.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

ВИРІШИЛА:

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 867

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. 
ГІочаїв, вул. Волинська, гр. Касаткіній Анфісі 
Романівні

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв, 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 га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв. вул. Волинська, керуючись п.а ч.І ст..ст. І 2,79.107.1 IX. ч. 1.2 
ст.12О, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки іа 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
ГІочаївська міська рада

ВИРІ НІ И Л А :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних відносин 
№ 7 від 08.07.2021 року по обстеженню меж між земельними ділянками гр. Касагкіною 
Анфісою Романівною та суміжною земельною ділянкою гр. Галашука 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 місцевосі і ) 
у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки площею 0.1000 га і ля будівниці на 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель іа споруд та кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1848 та площею 0.1491 га для ведення особистого селянської <■ 
господарства за кадастровим номером 6123410500:02:001:3180 в м. Почаїв. вул. Волинська.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань3.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 868

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 80, 
гр. Волосюк Юстиііі 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. 12.79.107.1 І 8. ч. 1.2 с і. 120. н і 
ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІ III 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.

Совбенька Н.Р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 869

Про надання дозволу 
технічної документації із

на виготовлення
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. І ст..ст. 1 2.79.107.1 18. ч.І.2 сі. І 20. н.г 
ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІШИЛА:

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 870

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. Хворосгецької Ірини 
Петрівни та Медведєвої Марії Андріївни, які просять надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у спільну сумісну власність в м. Почаїв, вул. Березина. 40. 
керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І 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. І Іочаївська 
міська рада

В И РІПІ 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
планування території.

іедовиша.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

№ 871

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,4759 та 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. 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 проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарс тва в 
с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закон} 
України "Про землеустрій", 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. Надати дозвіл гр. Волосюк Юстині Семенівні на виготовлення проекту 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

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 872

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,1222 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 
гр. Бельц Наталії Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена. 29. гр. Кельн Наталії 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарем ва в 
с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись ст.12,79,1 18.121,125.126 Земельного кодекс) України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Законе 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІ HI II л А :

1. Надати дозвіл гр. Бельц Наталії Миколаївні на виготовлення проекту 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

Совбенька H.P.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 873

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
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 проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господаре тва в 
м. Почаїв. вул. Бригадна, керуючись ст. 12.79.1 18.121.125.126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", сі.25 Законе У країни 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рала

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Фабіян Людмилі Лук'янівні на виготовлення проекту 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 постійне депутатську комісію і

Совбецька H.P.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 874

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,1161 та
для ведення особистого селянського
господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 
гр. Скотельнпк Світлані Олексіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука. 32. гр. Скотельник 
Світлани Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянською господарства в 
м. Почаїв. вул. Стельмащука, керуючись ст. 12.79.118.121.125.126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сі.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції посіііііюї 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Скотельник Світлані Олексіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1161 та 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. ти родо кори сту ва н н я. планування території.
будівництва, архітектури, ох

Совбецька H.P.

Секретар міської р

довита



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0679 і а 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв,
гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу

№ 875

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 38. гр. Казмірчука Аркадія 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, керуючись ст.12,79,1 18,121.125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питані, 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

В И І» I III И Я А :

1. Надати дозвіл гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу на виготовлення проекту 
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, одокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охор памйягоїг^торичного середовища.

Секретар міської рад#-
Совбецька H.P

740521^



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

№ 876

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,0352 і а 
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 проекту 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.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

В II РІПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чухняй Марії Григорівні на виготовлення проекту 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 зериторії. 
будівництва, архітектури, охорон ’ , історичного середовища.

Секретар міської ра
■О О

Совбецька H.P.

С.М.Мамчх р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

№ 877

виготовлення
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 проекту 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.І 
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 1» I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Хворостецькій Ірині Петрівні на виготовлення проекту 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 878

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
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 проекту 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.І 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

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу на виютовлення проект) 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0800 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. ІІочаїв. за рахунок темель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарською 
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 ’ [сторичного середовища.

Z<0527^

М/с
>РеМе«ег7^O'feC-

Секретар міської ради//^/
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

№ 879

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,0707 і а 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, 
гр. Назарчук Єлизаветі Янівні

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв, вул. Бригадна. 2а. гр. Назарчук Єлизавети 
Янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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.І 
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 I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Назарчук Єлизаветі Янівні на виготовлення проекту 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 сільськогосподарської о 
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 памі історичного середовища.

Совбецька Н.Р.

Секретар міської ради

гремел,,. ^4-
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 880

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту 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 проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянською господаре і ва в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, керуючись ст.12,79.118,121.125,126 Земельною кодексу України. 
п.34 ч.І 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 РІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Оскалюку Ігорю Григоровичу на виготовлення проекту 
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.

Совбецька H.P.

Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №881

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
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 проекту землеустрою щодо відведення v 
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.І 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

ВИРІ Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Галайчук Наталії Ігорівні на виготовлення проекту 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, охорон

природокористування, планування 
оричного середовища.

Секретар міської ради//ч
Совбецька H.P.

і р

о S
С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №882

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0900 та 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 проекту 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.І 
ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Горевичу Миколі Вікторовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0900 га тля 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сиор\д 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, за рахунок земель не наданих \ власність або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеною пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охоро

природокористування, планування 
оричного середовища.

О £

Секретар міської ради С.М.Мамчур
Совбецька H.P.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 883

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
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 проекту 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.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

1. Надати дозвіл гр. Бойку Михайлу Григоровичу па виготовлення проекту землсусірою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0654 га для будівництва іа 
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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про затвердження акту погодження меж 
та надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0108 га для індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика 
гр. Барабані Галині Назарівні

№884

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 5. гр. Барабані Галини 
Назарівни, яка просить погодити межі земельних ділянок та надати дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Юридика, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І 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 І’ I III И JI А :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань іемельних 
відносин № 8 від 08.07.2021 року но обстеженню меж між земельними ділянками гр 
Барабаш Галиною Назарівною та суміжною земельною ділянкою гр. Міщеріної Р.М. в 
м. Почаїв, по вул. Юридика. (Обміри та графічні матеріали додаються).

2. Надати дозвіл гр. Барабаш Галині Назарівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0108 га для 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.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, токористування. планування території,

чної о середовища.будівництва, архітектури, охо

Секретар міської ра
ф О ■о <

Совбецька Н.Р.

С.М.Мамчур
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №885

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. Лссик Нагалії Лонгінівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна. 1 1 гр. Лссик Нагалії 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.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ 111 И Л А :

1. Затвердити гр. Лесик Наталії Лонгінівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевосн) 
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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №886

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. ГІочаїв. 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.І ст. 12. гі.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III ИЛА:

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.

ласти на постійне дегіе ганське комісію з4



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №887

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. Жураківеької Свії.іани 
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.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Гіочаївська міська рада

В II РІШИ Л А :

1. Затвердити гр. Жураківській Світлані Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (па 
місцевості) площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3839 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спору . і 
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.

Контроль за виконанням даного pinie 
питань земельних віднос 
будівництва, архітектури, ч 11 ого середовища.

планування гери три.

Секретар міської рад^ о 1

Олейпік М.Г.

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 888

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею (1,1000 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.І ст. 12, п.б ч. 1 
ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

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 будівниці на 
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. іркористуваНня. планування території,

редовища.будівництва, архітектури, охо

Секретар міської ради

Олейнік М.Г.

ф.пам'М а$. 
аремел/0 Т

С.М.Мамчур

*f40 521



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 889

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж іемельної 
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. ГІочаїв, провул. 
Кременецький, 4а , та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 
12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИ 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 дано 
питань земельних 
будівництва, архітектури

Секретар міської ради\\ с’%\
\\ \

Олейнік М.Г.

нам

класти на постійну депутатську 
існування, планування 
ричного середовища.

КОМІСІЮ з

І ери І ори.

С.М.Мамчур

^052І^>



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 890

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 та 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.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, сг.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури. охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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.

даного рітд£дд&дюі<ласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №891

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

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв, вул. Гілетяика, 18а, гр. Біленької 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.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
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. Білецькій Надії Пахонівні технічну докумен тацію із землеус трою 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 населеною 
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 нрава на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

im? Ч'і 
° %

\-о 
І 4е

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію т 
питань земельних відносиц^рїріда^&іюристуваніїя. планування території, 
будівництва, архітектури, oxojwwrпда?чет^у.4<“Чричного середовища.

Іг^ $ /------
Секретар міської ради о і [

Р А ї

С.М.Мамчур

Совбецька Н.Р.
/ // /

* *//

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №892

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.І ст. 12. п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. 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 кадас тровим 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. І Іочаїв. 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.

Контроль за виконанням д 
питань земельних ві 
будівництва, архітектури,

їй на постійну депутатську комісію з 
тування, планування території, 
чного середовища.

Секретар міської ради
Совбецька Н.Р. *740 521

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №893

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.І ст. 12. п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И I’ I III 11 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.

Контроль за виконанням даногд^рі 
питань земельних ві 
будівництва, архітектури.

Олейнік М.Г.

класти на постійну депутатську комісію з 
истування, планування території, 
ричного редовища.

Секретар міської ра.

3.



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 894

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
із зміною її цільового призначення 
загальною площею 0,0652 га 
для будівництва і обслуговування житлової о 
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 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. Радивилівська, керуючись п.б ч.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних * 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В II РІІП И Л А :

1. Затвердити гр. Ковальчуку Андрію Ігоровичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0.0652 та та 
кадастровим номером 6123410500:02:001:2175 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 гі.1 даного рішення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 895

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 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. Бригадна , керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних * 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И JI 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 гі.1 даного рішення.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

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. Галаиець Інні Павлівні

№ 896

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.І ст. 12. п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III 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.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин,^-' природйкбріїсгування. планування гериторії. 
будівництва, архітектури,

анування 
ювища.

Секретар міської ради С.М.Мамчур

3.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №897

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,5425 га, 0,1948 та та 0,2094 та для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва па 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

ВИРІ 111 ИЛА:

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 
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, природокорист 
охорони пам’яток, історичного се

Секретар міської ради С.М.Мамчур

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 898

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 
та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарип, провул. Зарічний, 12 
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 будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд с. Комарин, провул. Зарічний, 12, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.І.2 ст. 120. 
п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

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

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 899

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.І СТ..СТ. 12,79.107.118. ч.І,2 ст.120. п.г ч.І ст. 121 Земельною кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні)', ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питан:, 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектори, 
охорони пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

В И Р I III II 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 селянською 
господарства в с. Комарин, 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

Секретар міської ради

Совбецька Н.Р.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 900

Про затвердження технічної документації із землеуе і рою 
щодо встановлення (відновлення) меж іємєльної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старші Гараж, 
вул. Вільшанки, 52, гр. Миськів Роману Свстахійовичу

Розглянувши заяву жителя м. І Іочаїв, вул. Возз’єднання. X. 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 Гараж, 
вул. Вільшанки. 52 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ет. 
12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодекс} України, ст.55 Законе 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

В II РІШИ Л А :

1. Затвердити гр. Миськів Роману Свстахійовичу технічну докумен тацію із землехстрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наїхрі (на місцсвосіІ! 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0002 для бхлівпиніва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Сіарий 
Гараж, вул. Вільшанки, 52, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Миськів Роману Свстахійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123488200:02:007:0002 для будівниціва 
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 законодавство.м порядкх.

питань земельних відносин, 
будівництва, архітектур

Секретар міської Ьа^
|| о с

Совбецька Н.Р.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 901

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 Гараж 
вул. Вишнева, 27, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сг 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, сі.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
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. 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 будівниц і ва 
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. 1Г ’ дтську комісію з
шня території,

IM. М а мчу р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 902

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,4767 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. 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 проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118.121.125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закон} України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Миськів Роману Євстахійовичу на виготовлення проекту 
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 і 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорон ' ' хредовища.

О,реме«е ff

^40521^

Секретар міської ра
Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 903

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
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 проекту 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.І ст.26 
Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закон) України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з пиіань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олексію Федоровичу на виготовлення проекту 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 гериторії. будівництва.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 904

Про анулювання результатів земельних 
торгів у формі аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею 0,7400 
та, яка розташована за межами 
населеного пункту с. Старин Почаїв на 
території Почаївської міської ради

Керуючись п.4 ст. 138 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки га пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати результати торгів з продажу права оренди на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,7400 га за 
кадастровим номером 6123487800:01:001:0423 для ведення товарного 
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту с. Старий Почаїв на 
території Почаївської міської ради, які відбулися 23.06.2021 року, у зв'язку з несплатою 
переможцем торгів Трофимлюком Максимом Георгійовичем належної суми за 
придбаний лот, а саме: річної орендної плати за користування земельною ділянкою в 
розмірі 244,54 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони .цток, історичного середовища.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 905

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевосгі)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.І ст..ст. 12,79,107,118, ч. 1.2 
ст.12О, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.2б Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 4 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И JI А :

1. Надати дозвіл гр. Вілівчук Тетяні Григорівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нагхрі (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, охор і^ток. історичного середовища.

Горпинюк М.В.

Секретар міської р

^40521^
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАНИЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 906

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 та 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.І ст..ст. 12,79.107.118, ч.І.2 
ст.12О, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІ III 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. вуї. 
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.

Секретар міської рад||о с

Горпинюк М.В.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №907

Про надання дозволу на
проекту землеустрою щодо

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,1500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивплівська гр. Вілівчук Тетяні Григорівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 2 гр. Вілівчук 
Тетяни Григорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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

ВИРІ III И Я А :

1. Надати дозвіл гр. Вілівчук Тетяні Григорівні на виготовлення проекту 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.

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

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 908

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,0089 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивплівська гр. Степанець Михайлу 
Григоровичу

Розглянувши заяву жителя м. ГІочаїв, вул. Бригадна, 48а, гр. Степанець Михайла 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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.І ст.26 Закону України ‘ТІро 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

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Степанець Михайлу Григоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1.0089 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по вуї. 
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, охо пам’яток, історичного середовища.

Секретар міської р
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Горпинюк М.В.
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С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «27» липня 2021 року № 909

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 жительки с. Старий Почаїв вул. Копані. 8. гр. Семеренко 
Валентини 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. 
Копані, 8 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘’Про місцеве самоврядування в Україні”, 
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 технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) нл'ощею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1048 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Старий Почаїв по вулиці Копані. 
8, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

3. Зобов'язати гр. Семеренко Валентину Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

планування території, будівництва.
4. Контроль за виконанням даного ішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, 
архітектури, охорони пам’ято

□* оСекретар міської рад
Горпинюк М.В.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «27» липня 2021 року № 910

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 4 
гр. Козак Галині Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки. 4. гр Козак Галини 
Петрівни, 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. вуї. 
Лесі Українки, 4 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛА:

1. Затвердити гр. Козак Галині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га 
за кадастровим номером 6123487800:02:001:1086 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в селі Старий Почаїв по вулиці Лесі Українки. 4.

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

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, приподаяе^ц^тування, планування території, будівництва.

Горпинюк M.B.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «27» липня 2021 року № 911

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 16 
гр. Завроцькій Степаниді Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки. 16. гр. Завроцької 
Степаниди Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий ІІочаїв. вул. 
Лесі Українки, 16 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сг. 12. н.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ♦ 
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 технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1081 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в селі Старий Почаїв по вулиці Лесі 
Українки, 16.

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

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 стування, планування

рдовища.архітектури, охорони пам’я
території, будівництва.

Секретар міської ра$ї£
Горпинюк M.B.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 912

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.І сг. 1 2. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних « 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III 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.

Секретар міської рад

Олейнік М.Г.

4. Контроль за виконання: 
питань земельних 
будівництва, архітектур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМ/Х СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №913

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 будівниціва 
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.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III 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 6123487800:02:001:1 103 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Крамарі. 74. землі житлової та громадської забудови, в межах пасе ієною 
пункту.

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

докористування, планування території.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №914

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 ГІочаїв. 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.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
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. 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.

Контроль за виконанням даного ріі 
питань земельних віднос 
будівництва, архітектури. ох^вф^>9

Секретар міської радф[ □ | 

окласти на постійну депутатську комісію з 
истування, планування території, 

ичного середовища.

4.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №915

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 її.б ч.І сг. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
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. 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 платою 
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.

Контроль за виконанням даного ріп 
питань земельних віднос 
будівництва, архітектури, ох^фйц,.

Секретар міської рад# ś
Совбецька H.P.

покласти на постійну депутатську комісію з 
истування, планування території, 

Уо^.^Т^ичіррго середовища.

С.М.М амчур

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 916

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Гайова, 8, гр. Самойленку Олександру 
Васильовичу

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.І сг..ст. 12.79.107.118. ч.І.2 сі.120. н.г ч.І с г. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Самойленку Олександру Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 917

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Травнева, 2, гр. Мельничук Ользі Степанівні

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.І ст..ст. 12,79.107,118. ч.І.2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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. ф 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мельничук Ользі Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га 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.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 918

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 у спільну сумісну 
власність в с. Валігури, вул. Лесі Українки, 8, 
гр. Хижук Ніні Василівні та гр. Решетило Лідії 
Василівні

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 у спільну сумісну власність в с. Валігури. керуючись п. а ч. І 
ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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, Гіочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у спільну сумісну власність 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липни 2021 року № 919

Про надання дозволу на виготовлення
проекту 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 проекту 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.І 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

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Миколі Олександровичу на виготовлення проекту 
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

Совбецька H.P.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 920

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в паз урі 
(на місцевості) площею 1,01 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, гр. Стрельчук Надії Іванівні

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 за межами населеного пункту на території 
Почаївської міської ради, 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

ВИРІШИЛА:

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 в умовних кадастрових гектарах згідно сертифікат на 
право на земельну частку (пай) серії ТР № 0059596 колективного
сільськогосподарського підприємства с. Будки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населеного пункту 
на території Почаївської міської ради.

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.

Секретар міської ради С.М.Мамчур

Пацула В.Ф.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 921

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,5718 
га та 0,9339 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, гр. 
Валігурі Володимиру Григоровичу

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.І 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, ІІочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Володимиру Григоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0.5718 га та 
0,9339 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, втому числі ріллі.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

wй» "w

від «27» липня 2021 року № 922

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту 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 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.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закон) 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, ГІочаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коробчук Ларисі Богданівні на виготовлення проекту 
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

Совбецька Н.Р.



/

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 923

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,4728 
та та 0,6413 та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Самборській Раїсі Миколаївні

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.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ". сг.25 Закону України "Про 
землеустрій", 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. Надати дозвіл гр. Самборській Раїсі Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4728 га та 
0,6413 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 924

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,5372 
та та 0,4207 та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Корчинській Лідії Володимирівні

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.І 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 рала

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Корчинській Лідії Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0.5372 га та 
0,4207 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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 
власність земельних ділянок 

№ 925

виготовлення
відведення у 

площею 0,0657
га, 0,1326 га та 0,1277 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, гр. Самойленко Тетяні 
Євстафіївні

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.12,79,1 18,121.125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
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 III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Самойленко Тетяні Євстафіївні на виготовлення проект) 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0.0657 га. 
0,1326 га та 0,1277 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території.

Пацула В.Ф.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 926

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1187 га
для ведення особистого селянського
господарства в с. Будки, гр. Шабалян Неонілі 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Підлісні, 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.І 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шабалян Неонілі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1187 га для ведення 
особистого селянського господарегва в с. Будки, за рахунок земель не наданих \ 
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 
питань земельних відносин, природокористування, планування 
будівництва, архітектури, охорог ^ґяток, історичного середовища.

З

території,

Секретар міської р$|
Пацула В.Ф. О Е

7^0527^

Міс

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 927

Про надання дозволу на
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 1,1322 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Юсюку Ігорю 
Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Дубова. 1 1. гр. ІОсюка Ігоря Федоровича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення \ 
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.І 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, ГІочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Юсюку Ігорю Федоровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1.1322 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка. за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 928

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту 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 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", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, ГІочаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нікітюк Валентині Миколаївні на виготовлення проекту 
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.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «27» липня 2021 року № 930

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 терп торії
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.І СТ..СТ.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «І Іро 
землеустрій», 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. 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 сільської осиодарського виробний і ва. 
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 І Р 
№ 0059582 та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14.05 202 і 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,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 931

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Комарівка, вул. Польова, 1, гр. Побережній Людмилі 
Павлівні

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 н.б ч.І сг. 12, н.б ч. 1 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архіїектури. охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Побережній Людмилі Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га 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 0.2500 га 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

р д'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 932

Про затвердження технічної документації із 
землеуетрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованій Наталії 
Іванівні

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.І ст. 12. п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2500 га 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 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0270 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Молодіжна, 5.

з. Зобов'язати гр. Годовану Наталію Іванівну зареєструвати речові права на 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даног 
питань земельних і 
будівництва, архітектур

покласти на постійну депутатську 
користування, планування 

Х^адсїк?^тори чн ого середов и ща.

Папула В.Ф.

Секретар міської р С.М.Мамчур

КОМІСІЮ З 
території.

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4829 та 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д ія ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка та передати дане ділянка безоплатно у в.іаснісіь 
керуючись п.б ч.І ст. 12,п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 1 16 ст.125. ст.І26 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Законе України Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,4829 га 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 земельне ділянка 
площею 0.4829 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0272 для веления 
особистого селянського господарства в с. Комарівка.

3. Зобов'язати гр. Годовану Наталію Іванівну зареєструвати речові права на земельне 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території.
будівництва, архітектурт

Секретар міської ра

Пацула В.Ф.

історичного середовища.

Пацула В.Ф.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 934

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 пазурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лідихів, вул. Лісна. 12, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.І.2 ст. 120. ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки за пропозиції 
постійної депутатської комісії з низань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ Ill ИЛА:

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 нункзу.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну денузазську комісію з 
питань земельних відносин. природокорисз ування. планування території
будівництва, архітектури, охо

при родокористуванн я. 
за^=я*ок. історичної о середовища.

Секретар міської ради5-,'І *
о s 
А

Совбецька H.P.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27 » липня 2021 року № 935

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 Закон} України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закон} 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 I III 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 лрони пам'яток, історичного середовища

Совбенька Н.Р.

Секретар міської ра
О

^0527^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «27» липня 2021 року № 936

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.І ст..ст. 12,79,107,118. ч.І,2 ст. 120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.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 рала

В II Р I III 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 і 

питань земельних відносин, природокористування, планування гери горії. будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, іст чного середовища.

Секретар міської ра

Совбецька Н.Р.

С.М.Мамчур

*^0521^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «27» липня 2021 року № 937

Про падання 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.І ст..ст.12,79,107,1 18. ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І 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 П РІШИ Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної юкументанії із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місіїевоси) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розіашована 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 .ієну іагську комісію з низань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

восьмі: скликання
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 938

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 "lipo 
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 I’ I III И І А :

1. Затвердити гр. Миговичу Павлу Петровичу технічну документацію із іемлеусі рою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1.1105 іа за 
кадастровим номером 6123484100:01:001:1670 для ведення товарного сільськогосподарської є 
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 сільськогосподарської о 
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 \ 
встановленому законодавством порядку.

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

Секретар міської pafliJT

^.ремел,„ -Г

Совбеиька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №939

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. 
1 16, 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

ВИРІ III ИЛА:

1. Затвердити гр. Миговичу Василю Петровичу технічну документацію і і юм.іеус грою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1.1305 га :а 
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, природокори планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного

Секретар міської р
Q) о

едовмща'

Совбенька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

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. Чорнобаїї Федорі 
Миколаївні

№940

Розглянувши заяву жительки с. Полівці 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

ВИРІШИЛА:
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 \ 
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.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №941

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. Лубенського районе 
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 пункт) с. Лідихів на 
території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12,22,81. 116, 1 1 8 Земельного кодексе 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

ВИРІШИЛА:

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 іа :а 
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.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичног £ довода:

Секретар міської р^Мі С.М.Мамчур

4.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №942

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 сільськогосподарською виробництва за 
межами населеного пункту с. Лідихів на території Почаївської міської, ради, керуючись ст. 12. 22. XI. 
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 депузатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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 І Іочаївської 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 \ 
встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №943

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, Гіочаївська міська рада

ВИРІ ПІ 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.

земельних відносин, природокоомб^аацня, планування території, будівниці ва. архпекіури.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію і питані

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 944

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 гмін до іеяких 
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 ф 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

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

Секретар міської р

z<0527^

С.М.Мамчур

Совбенька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

PH ІІЕНІІЯ

від «27» липня 2021 року № 945

Про затвердження детальної о плану 
території земельних ділянок 
площею 0,2626 га та площею 1,4362 га 
для реконструкції складських будівель 
під цех з переробки та зберігання 
плодово-ягідної продукції в с. Лосятин 
Кременецького району Тернопільської області

Розглянувши детальний план території земельних ділянок для реконструкції 
складських будівель під цех з переробки та зберігання плодово-ягідної продукції в с. 
Лосятин Кременецького району Тернопільської області. керуючись Законом України «І Іро 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 віл 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слххань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів місюбу дівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.1 1.201 Ір. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної доку мсн ганії». с і. ТО га С;..№ 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІ III II Л /\ :

1. Затвердити детальний план території земельних ділянок площею 0.2626 га та площею 
1,4362 га для реконструкції складських будівель під цех з переробки та зберігання 
плодово-ягідної продукції в с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області.

2. Надати дозвіл ГОВ «Екофрутс» на виготовлення проекту щм ісусгрою що іо 
відведення земельних ділянок із зміною їх цільового призначення і . оьісіо 0.2626 іа <а 
кадастровим номером 6123484700:01:001:1560 та площею 1.4362 іа <а кадастровим 
номером 6123484700:01:001: 1559 для розміщення га сксп.іуаіанії основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної га іншої 
промисловості.

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

С.М. Мамчур



й;
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від «27 » липня 2021 року № 946

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

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 4.1 ст..сг. 12.79.107.1 1S. 
ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 4.1 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуюии висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історинного середовища, Понаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Шабодаж Катерині Миколаївні на виготовлення технінної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2500 та 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 947

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. ІПабодаж Катерині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин гр. ІПабодаж 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. 12.79.107.1 18.120.121.125.1 26 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки га пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища , ГІочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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 для ведення особистого 
селянського господарства за межами населеного пункту с. Лосятин на території 
Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського призначення, в томе числі 
ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, 
території, будівництва, архіте^

j ремеК(?

депутатську 
планування 

цуни пам ягок. історичного середовища.

Секретар міської С.М.Мамчур

Стахановська Л.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 27 » липня 2021 року № 948

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. І урника 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 кодекс) 
України, п.34 ч.І 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

ВИРІ 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 га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, 
вул. Шкільна, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » липня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0981 
та для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Гурнику 
Анатолію Федоровичу

№ 949

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин гр. Гурника Анатолія Федоровича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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, її.34 ч.І сг.26 Законе 
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, ГІочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гурнику Анатолію Федоровичу на виготовлення проекту 
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

Совбецька H.P.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27 » липня 2021 року

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту 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 Катерині 
Миколаївні

№ 950

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Перепалок, 22 гр. Шабодаж Катерини 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст. 12,79,118.121.125 Л 26 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І 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 П I’ I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шабодаж Катерині Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства площею 0.1674 га за межами населеного 
пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради та площею 0.3922 га в 
межах населеного пункту с. Лосятин, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 
ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, одокористування, планування території.одокористування, планування 

історичного середовища.

Секретар міської ра^гіг
Стахановська Л.В.

будівництва, архітектури, ох и ИЛІСЯТ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 27 » липи» 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту 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. Ссньчук Аллі Володимирівні

№ 951

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул, Шевченка. 15. гр. Сеньчук Алли 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, керуючись ст. 12,79.118,121.125.126 Земельного кодекс) 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", п. і ч.І 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сеньчук Аллі Володимирівні на виготовлення проекту 
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, ох

Стахановська Л.В.

Секретар міської р

f4052l&

к, історичного середовища.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 952

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 вироби и цгва. 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118. ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодекс} 
України. п.34 ч.І 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

ВИРІШИЛА:

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 сільської осп о даре ького 
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, природа тування. планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток,^

Секретар міської р

*740521^

едовища/.ИЧГЛЛСР/

С.М.Мамчур

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 953

Про створення громадських пасовищ за 
межами населеного пункту с. Ридомиль 
на території Почаївської міської ради

Керуючись ст.. 34. 83 Земельного кодексу України, н.34 ч.І сі.26 Законе України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки іа пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування. планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити положення про громадське пасовище згідно додатку 1.

2. Створити громадське пасовище площею 19,5409 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2542. розташованого за межами населеного пункту с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради.

Совбецька IIP.



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 954

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 19,5409 для 
створення громадських пасовищ за 
межами населеного пункту с. Ридомиль 
на території Почаївської міської ради

Керуючись ст. 12, 34, 83, 1 16, 122, 134 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із земель комунальної власності для створення громадських пасовищ площею 
19,5409 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2542. розташованого за 
межами населеного пункту с. Ридомиль па території 1 Іочаївської міської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охоро м'ятою історичного середовища.

7

'40521&

Міс
^рсме„ -4-

Секретар міської С.М.Мамчур
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 955

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на умовах оренди площею 8,0000 та 
для рибогосподарських потреб 
за межами населеного пункту с. Ридомиль 
па 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. І ст.26 Закону України «І Іро 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки га пропозиції постійної денуіаіської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А:

1. Затвердити фізичній особі-підгіриємцю Сороці Миколі Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 8.0000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2366 для 
рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради.

2. Передати фізичній особі-гіідприємщо Сороці Миколі Івановичу в оренду терміном на 10 
(десять) років земельну ділянку площею 8.0000 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2366 для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту с. Ридомиль 
на території Почаївської міської ради.

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі 5 % від нормативної і ротової оцінки 
земельної ділянки площею 8.0000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2366 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 з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 цього

рішення;
4.2. провести державну реєстрацію права користування 

ділянкою в установленому законом порядку;
4.3. виконувати обов’язки землекорис^; 

кодексу України.
5. Контроль за виконанням даг 

питань земельних відносин, при 
архітектури, охорони пам’яток, істори

на умовах оренди земельною

Секретар міської ради
Совбецька Н.Р.

a bWij

\Среме*
ня

вимог статей 61 і 96 Земельного

постійну депутатську комісію з 
вання території, будівництва.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 956

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту 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 проекту 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.І 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 II Р 1 III II Л А :

1. Надати дозвіл ПрАТ «ВФ Україна» на виготовлення проекту 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 проект 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

К ужель C.M.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМ А СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 957

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 та 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.І ст..ст. 12,79,107,118. ч. 1.2 ст. 120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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

ВИРІШИЛА:

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 га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ридомиль. в\л. 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, охоро

природокористування, планування 
чного середовища.

Кужель С.М.

Секретар міської ра С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 958

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. Фарннікова, 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.ач.1 ст..ст.12,79.107,118. ч.І.2 ст.120, п.г ч.І с г. 121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І 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 III II 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, ох Зіток, історичного середовища.

Секретар міської

Кужель С.М.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 959

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.І ст..ст,12.79.107.118. ч.І.2 ст.120. п.г ч.І ст. 121 Земельного кодекс) 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сі.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки га пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування « 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ III 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 або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, 
в тому числі рілля.

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

Кужель С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №960

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 та, 0,1936 та, 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 Пслі 
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.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.гч.1 ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
землеустрій», 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. 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 межах населеного пункту в тому числі 
рілля.

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

будівництва, архітектури, о

Секретар міської ра^гг £

Кужель С.М.

^користування.
того середовища.

і ери торії.



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 961

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1650 
та, 0,2300 та, 0,3940 га, 0,0806 га, 0,6000 і а, 
0,2620 га для ведення особистого селянською 
господарства в с. Ридомиль, гр. Цигинало 
Галині Лук’янівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка. 11. гр. Цигинало Галини 
Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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.І 
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, ГІочаївська міська рада

ВИРІ III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Цигипало Галині Лук’янівні на виготовлення проекту 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 селянською господарства в 
с. Ридомиль 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, ористування, планування території,
будівництва, архітектури, охоро

планування
го середовища.

Секретар міської ради

Кужелі. С.М.

* 140 521^

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 962

Про надання дозволу на виготовлення
проекту 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 проекту 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.І 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. Ночаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гладковському Володимиру Васильовичу на виготовлення проект) 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0.0782 та 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 межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охо ’«вток. істо чного середовища.

Секретар міської р
иремецд ■Т

*740521^

К ужель С.М.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

№ 963

виготовлення
відведення у

власність земельних ділянок площами 0,2360 
та, 0,2750 та, 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 проекту 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.І 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. 1 Іочаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Морозовській Марії Андріївні на вигоіовлсння нросюл 
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 межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 964

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
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 проекту 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.І 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

4

В II Р I III 1-1 Л А :

1. Надати дозвіл гр. Коровець Любові Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0.3039 га. 0.2011 га д ія 
ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль. за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарською 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. одокорис^ування, планування території.
будівництва, архітектури, ох

Секретар міської ра/рг о

Кужель С.М.
С =

стори/чного середовища.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липіиі 2021 року № 965

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,1575 га 
для ведення особистого селянською 
господарства в с. Ридомпль, гр. Низи Галини 
Петрівни

Розглянувши заяву жительки с. Розтоки, гр. Низи Галини Петрівни, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомпль. керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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 I III И Я А :

1. Надати дозвіл гр. Пизі Галині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.1575 га д ія ведення особистою 
селянського господарства в с. Ридомпль 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, oxo їКРК, історичного середовища.

Секретар міської р

аремел/е ц

Кужель С.М.

С.М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 966

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
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 проекту 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.І сі.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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Коханській Наталії Петрівні на виготовлення проекту 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 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

з2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дену гагську комісію 
питань земельних відноси рдокористування, планування території.

Секретар міської р:

будівництва, архітектури, о
рдокористування.

ичного середовища.
ł ух'

С.М.Мамчур

Кужель С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №967

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площами 0,2500 га, 0,1536 
та, 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 проекту 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.І 
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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Сороці Миколі Михайловичу на розроблення прос кгу землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0.2500 і а. 0.1536 та. 0.1400 
га для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль <а рахунок земель 
не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарської о призначення, 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

історичного середовища.

М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 968

Про надання дозволу на виготовлення
проекту 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. 
Цпгипало Василю Іллічу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль. вул. Грачунова, 6. гр. Цигипало Василя 
Ілліча, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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.І 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, архіїектури. 
охорони пам’яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ Ill ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Цигипало Василю Іллічу на виготовлення проекту 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 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 віднос иродокор тування. планування території,

ичного середовища.будівництва, архітектури.

Секретар міської (ІН
Кужель С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 969

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
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 проекту 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.І 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 рала

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Білорус Світлані Олександрівні на виготовлення проект} 
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 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, охо

з- ч
о ę

іного середовища.

Секретар міської ра^ц^/

Кужель С.М.

* No 521
К Р А '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 970

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

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль. вул. Батівка. І. гр. Бас Віктор) 
Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господаре І в;і 
в с. Ридомиль, керуючись ст. 12,79,118,121.125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні"’, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. ІІочаївська міська рада

В И Р I LII И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Басу Віктору Анатолійовичу на виготовлення проекту 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 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

Кужель C.M.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 971

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та 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.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 1 16 ст. 125. ст. 126 Земельною кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, 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. 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. Зобов’язати гр. Білоруса Віталія Петровича зареєструвати речові права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 972

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та 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.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III 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. Зобов’язати гр. Березу Віталія Васильовича зареєструвати речове право на ?еме.іьн\ 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №973

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 Вірі 
Василівні

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 її. б ч. І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III 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. Зобов’язати гр. Білінчук Віру Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
і ери горії.

4.



УКРАЇНА
ІТОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №974

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 будівниц тва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 4 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Гіочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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, 63, 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. Зобов’язати гр. Тартак Євдокію Йосипівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
.стування, планування іериторії. 
ричного середовища.

М.Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року №975

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1825 га, 0,2089 га та 0,2588 та 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.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 1 16 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 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. 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 6123486800:02:001:0815 в с. Ридомиль: 
площею 0,2089 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в с. Ридомиль: 
площею 0,2588 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:081 7 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 6123486800:02:001:0815 в с. Ридомиль: 
площею 0,2089 газа кадастровим номером 6123486800:02:001:0816 в с. Ридомиль: 
площею 0,2588 газа кадастровим номером 6123486800:02:001:0817 в с. Ридомиль 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

3. Зобов’язати гр. Якимчук Світлану Василівну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного,#) 
питань земельних ві. 
будівництва, архітектури.

покласти на постійну депутатську комісію з 
території.

Секретар міської pa|)ff

Кужель С.М.

4.



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 976

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площами 1,6925 та та 0,1015 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Ридомиль па території 
Почаївської міської ради 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, сг.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 іа 
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

ВИРІ III 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Бобрик Ганні Павлівні земельні ділянки 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської 
ради.

3. Зобов’язати гр. Бобрик Ганну Павлівну зареєструвати речові права на земельні ділянки у 
встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного^'
питань земельних відносин,
архітектури, охорони пам'я^^і^У

Секретар міської рад

Кужель С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 977

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 за межами 
населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 
міської ради 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на іериюрії 
Почаївської міської ради, керуючись ст. 12. 22, 81. 116. 118 Земельного кодекс) України, с і .55 
Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, 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. 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Мар’ясич Надії Яківні земельну ділянк) площею 1.5849 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2536 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункт) с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради.

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

о

ю середо ща.
V.peMe„e

Секретар міської pajfi; С.М.Мамчур
К уже ль С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» липня 2021 року № 978

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
пазурі (на місцевості) площами 1,2814 га та 0,1000 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту с. Ридомиль па території 
Почаївської міської ради гр. Кучеру Івану Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Плигниця-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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на території 
Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22. 81. 116. 118 Земельною кодексу України, сг.55 
Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ НІ 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 за межами населеного пункту с. Ридомиль на 
території Почаївської міської ради.

2. Передати у власність гр. Кучеру Івану Івановичу земельні ділянки 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 сільськогосподарської о 
виробництва за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської 
ради.

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^

Секретар міської ра

ередовища.

— Л
\гремЄ(Уе/4-

К ужель C.M.

^0527^


