
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 12 » жовтня 2021 року №1238

Про надання дозволу ЦНСП
Почаївської міської ради
на взяття на баланс нежитлової будівлі

Розглянувши лист ЦНСП Почаївської міської ради за вих.№224 від
11.10.2021 року, враховуючи акт приймання-передачі основних засобів №4
від 11.10.2021 року, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ЦНСП Почаївської міської ради поставити на облік
(баланс) нежитлову будівлю згідно витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно №235669359 від 07.12.2020 р.,
загальною площею 120,2 м2 за адресою: Тернопільська область,
Кременецький район, м. Почаїв, вул. Шевченка Т., 15г.

2. Провідному бухгалтеру ЦНСП Почаївської міської ради здійснити
відповідні заходи для постановки нежитлової будівлі на баланс.

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

Василь Бойко

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1239 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0679 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, гр. Казмірчуку Аркадію 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 38, гр. Казмірчука Аркадія 

Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0679 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3991 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Казмірчуку Аркадію Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0679 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3991 для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 

 

3. Зобов’язати гр. Казмірчука Аркадія Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                                    № 1240 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0800 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, гр. Домніцькому Олегу 

Леонідовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 23, гр. Домніцького Олега 

Леонідовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу проект землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,0800 га за кадастровим номером 

6123410500:01:002:0619 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Домніцькому Олегу Леонідовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0800 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0619 для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 

 

3. Зобов’язати гр. Домніцького Олега Леонідовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1241 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1756 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, вул. Козацька,                            

гр. Безкоровайній Тетяні Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 34, гр. Безкоровайної 

Тетяни Анатоліївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Безкоровайній Тетяні Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1756 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3777 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Безкоровайній Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1756 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3777 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Безкоровайну Тетяну Анатоліївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1242 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо 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. Бельц Наталії 

Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бельц Наталії Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1222 га за кадастровим номером 

6123410500:02:003:2580 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Бельц Наталії Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1222 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:2580 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена. 

 

3. Зобов’язати гр. Бельц Наталію Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1243 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3269 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Лідихів, гр. Кравець Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Центральна, 31, гр. Кравець Івана 

Івановича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кравець Івану Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3269 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0577 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кравець Івану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3269 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0577 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Кравець Івана Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1244 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,8818 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Будки, гр. Токарчук Людмилі Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 5, гр. Токарчук Людмили 

Петрівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Токарчук Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8818 га за кадастровим номером 

6123481000:02:001:0402 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Токарчук Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,8818 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0402 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Токарчук Людмилу Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1245 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3274 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Будки, гр. Мельничук Тетяні 

Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 7, гр. Мельничук Тетяні 

Миколаївні, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мельничук Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3274 га за кадастровим номером 

6123481000:02:001:0401 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Мельничук Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3274 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0401 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Мельничук Тетяну Миколаївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1246 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2927 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Гайова, гр. Пуренко Андрію Михайловичу 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 36а, гр. Пуренка Андрія 

Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв вул. Гайова, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 
ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Пуренко Андрію Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2927 га для 

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

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

          
         Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1247 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв гр. 

Марутовській Ірині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, гр. Марутовської Ірини Іванівни, яка просить 

надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, керуючись 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Марутовській Ірині Іванівні  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Сивулька за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1248 

Про надання дозволу на виготовлення  

детального плану території  

індивідуальної житлової забудови  

площею 0,6669 га в м. Почаїв 

вул. Чайковського 

 

 Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом 

Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території індивідуальної житлової 

забудови площею 0,6669 га в м. Почаїв вул. Чайковського. 

 

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

Почаївську міську раду. 

 

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок                                                             

джерел не заборонених законом. 

  

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «12» жовтня 2021 року       № 1249 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва закладу 

торгівлі (магазину) площею 0,2843 га в м. 

Почаїв вул. Спортивна 

 

Розглянувши детальний план території для будівництва закладу торгівлі (магазину) в 

м. Почаїв вул. Спортивна, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України 

"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону 

України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити детальний план території для будівництва закладу торгівлі (магазину)  

площею 0,2843 га в м. Почаїв вул. Спортивна Кременецького району Тернопільської 

області. 

 

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

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1250 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Дорошенка, 21,  гр. Паляниці Григорію Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дорошенка, 21, гр. Паляниці Григорія 

Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Дорошенка, 21  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Паляниці Григорію Володимировичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3988 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 21, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Паляниці Григорію Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3988 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Дорошенка, 21. 

 

3. Зобов’язати гр. Паляницю Григорія Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

 



 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «12» жовтня 2021 року                № 1251 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 

0,1519 га та площею 0,3617 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Старий Тараж, гр. Бондару Миколі 

Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, гр. Бондара Миколи 

Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондару Миколі Олександровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1519 га та площею 0,3617 га  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1252 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1844 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Старий Почаїв, вул. Крамарі, гр. Клуб Оксані 

Петрівні 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Клуб Оксани 

Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства в с. Старий Почаїв та передати дану ділянку безоплатно у 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Клуб Оксані Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1844 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1119 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Клуб Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1844 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1119 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі. 

 

3. Зобов’язати гр. Клуб Оксану Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1253 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2305 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, 

вул. Героїв Небесної Сотні, гр. Ладюку 

Михайлу Петровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, 4, гр. Ладюка 

Михайла Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ладюку Михайлу Петровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2305 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1254 

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. Ярмусю Віталію Миколайовичу 

 

         Розглянувши заяву жителя с. Лідихів гр. Ярмуся Віталія Миколайовича, який просить 

надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ярмусь Віталію Миколайовичу 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 № 0077739 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.10.2006 року, спадкова справа № 

258. 

 

2. Гр. Ярмусю Віталію Миколайовичу виготовити технічну документацію з урахуванням 

вимог земельного законодавства.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1255 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2980 га в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. 

Лідихів, вул. Центральна, 42б, гр. Батюху 

Василю Івановичу 

   Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Героїв Небесної Сотні, 9, гр. Батюха Василя 

Івановича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передати дану ділянку в оренду, 

керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі», ст.12,93, 123, 124 Земельного кодексу України, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада  

                                                            В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити гр. Батюху Василю Івановичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2980 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0591 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 2. Передати гр. Батюху Василю Івановичу в оренду терміном на 10 років земельну 

ділянку площею 0,2980 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0591 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Лідихів, вул. Центральна, 42б. 

 3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 

розмірі 10 % від її нормативної грошової оцінки.  

 4. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 

на умовах, визначених п.2,3 даного рішення. 

 5. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим 

призначенням, з дотриманням вимог статті 96,103 Земельного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідні правовідносини. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

  

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1256 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 

1,1307 га та площею 1,1305 га 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 вул. Джерельна, 12, гр. Козлюк Оксани 

Георгіївни, 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 депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Козлюк Оксані Георгіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,1307 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1688 та площею 1,1305 га за 

кадастровим номером 6123484100:01:001:1683 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр. Козлюк Оксані Георгіївні у власність земельні ділянки 1,1307 га за 

кадастровим номером 6123484100:01:001:1688 та площею 1,1305 га за кадастровим 

номером 6123484100:01:001:1683 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території Почаївської міської 

ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Козлюк Оксану Георгіївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1257 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

1,1129 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

населеного пункту с. Борщівка на 

території Почаївської міської ради, гр. 

Цеберській Галині Вікторівні 

Розглянувши заяву жительки с. Борщівка, вул. Центральна, 79, гр. Цеберської Галини 

Вікторівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту с. Борщівка на території Почаївської міської ради, керуючись 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Цеберській Галині Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1129 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Борщівка на 

території Почаївської міської ради, за рахунок земель запасу, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1258 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок  

площами 0,1714 га, 0,2683 га в с. Борщівка  

та площею 1,0204 га для ведення особистого  

селянського господарства за межами населеного пункту  

с. Борщівка на території Почаївської міської ради,  

гр. Цеберському Віктору Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Центральна, 79, гр. Цеберського Віктора 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Цеберському Віктору Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,1714 га, 0,2683 га в с. Борщівка за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування та площею 1,0204 га за 

межами населеного пункту с. Борщівка на території Почаївської міської ради, за 

рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

         Міський голова                                                                      Василь БОЙКО 
           Совбецька Наталія 

   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1259 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Шкільна, 5,  гр. Гурнику Анатолію Федоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Шкільна, 5, гр. Гурника Анатолія 

Федоровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Шкільна, 5  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гурнику Анатолію Федоровичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0737 для будівництва 

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

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

 

2. Передати гр. Гурнику Анатолію Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0737 для будівництва 

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

вул. Шкільна, 5. 

 

3. Зобов’язати гр. Гурника Анатолія Федоровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «12» жовтня  2021 року                              № 1260 

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. Лосятин на території 

Почаївської міської ради ТОВ «ЮФБ Лосятин» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Лосятин» про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва 

вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської 

ради, керуючись ст. 12, 93, 96, 124Земельного кодексу України, ст. 4, 5 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Затвердити  ТОВ «ЮФБ Лосятин» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 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. Лосятин 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 6123484700:01:001:1017 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. Лосятин на території 

Почаївської міської ради строком на 49 років. 

3. Встановити розмір орендної плати на рівні 12% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій. 

4. Зобов’язати  ТОВ «ЮФБ Лосятин»: 

4.1. виготовити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,5000 га за 

кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 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 державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною ділянкою 

в установленому законом порядку; 

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

кодексу України. 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

         Міський голова                                                              Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 
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