
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «4» листопада 2021 року № 1261

Про обрання секретаря засідання
одинадцятої сесії Почаївської
міської ради восьмого скликання

У зв’язку із тимчасовою непрацездатністю секретаря Почаївської міської
ради восьмого скликання Мамчура Сергія Миколайовича, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Обрати секретарем засідання одинадцятої сесії Почаївської міської ради
восьмого скликання депутата Почаївської міської ради Стахановську
Ларису Вікторівну.

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

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«04» листопада 2021 року № 1262

Про затвердження звіту про
виконання бюджету міської
територіальної громади за
дев’ять місяців 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
дев’ять місяців 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 дев’ять місяців 2021 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі - 99 832 454 гривні 36 копійок;
- По видатках в сумі — 95 462 283 гривень 77 копійок.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 2 176 049 гривень 65 копійок;
- По видатках в сумі — 3 624 752 гривні 45 копійок.

В.С. Бойко

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «4 »жовтня 2021 року №1263

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

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

ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин, 
землеустрою та розробки містобудівної документації на території 
Почаївської міської ради на 2021-2024 роки, а саме:

1.1. В додатку 3 до Програми розвитку земельних відносин, 
землеустрою та розробки містобудівної документації на території 
Почаївської міської ради на 2021-2024 роки, п. 4 даної таблиці викласти в 
такій редакції:

4. 
Виготовлення 
детальних 
планів 
територій 
населених 
пунктів 
Почаївської 
територіальної 
громади

4.1 .Виготовлення 
топогеодезичної 
зйомки 1:500 для 
виготовлення 
детального 
плану забудови

2021р. Почаївська 
міська 
рада, 
підрядна 
організація

Міський 
бюджет

23,500 0 0 0

Виготовлено 
детальний 
план 
територій 
населених 
пунктів 
Почаївської 
територіальної 
громади

4.2.Розробка 
детальних планів 
забудови 
територій в
межах м. Почаїв

2021-
2024
рр.

Почаївська 
міська 
рада, 
підрядна 
організація

Міський 
бюджет

20,0 30,0 зо, 30,0

4.3.Розробка 
детальних планів 
забудови в
межах сіл
територіальної 
громади

2022-
2024
РР-

Почаївська 
міська 
рада, 
підрядна 
організація

Міський 
бюджет

10,0 15,0 15,0



 
 

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

Коношевська М.В.

Василь Бойко

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 04 » листопада 2021 року №1264

Про скасування рішення
міської ради №840 від
27.07.2021 року

З метою раціонального та ефективного використання бюджетних
коштів, першочергове спрямування видатків для потреб Почаївської
територіальної громади, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Почаївської міської ради №840 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.

2. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести зміни до
міського бюджету в частині переліку міжбюджетних трансфертів на 2021
рік.

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

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 04 » листопада 2021 року №1265

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 із загального фонду 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
розвитку, інвестйцїйда міжнародного співробітництва.

/

Місьйиіггол
\
<.л

Андрій Чубик > ' ^527&^
~ "МІ л

Галина Бондар

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



Додаток 1 до рішення 
міської ради № 
від « 04 » листопада 
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 навчального 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) грн. 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) 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

Почаївський міський голова

46000, м. Тернопіль

вул. Грушевського,8

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної 
ради

_____________Василь БОЙКО __________ Михайло ГОЛОВКО

Міський голова Василь БОЙКО



«04» листопада 2021 року № 1266

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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 розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 
1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» та голови Тернопільської ОДА 
від 01.10.2021 № 597/01.02-01 «Про схвалення проекту 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. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік») згідно з додатком 2.

3. 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 3, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 641 663 
гривень за рахунок:

іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 15 000 гривень 
(зменшення);

перевиконання дохідної частини бюджету міської територіальної 
громади на суму 700 000 гривень;



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року в сумі
15 363 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету за/між головними
розпорядниками коштів на суму 58 700 гривень (зменшення);

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 130 760
гривень за рахунок:

зменшення дохідної частини бюджету розвитку (спеціального
фонду) міської територіальної громади на суму 64 200 гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в
сумі 49 960 гривень;

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду
міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року, переданої із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі
65 000 гривень;

спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету загального фонду
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року,
переданої із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) на суму 21 300 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету за/між головними
розпорядниками коштів на суму 58 700 гривень (збільшення).

4. 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 4.

5. 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 5.

6. Внести у додаток 3 до рішенням Почаївської міської ради від
27липня 2021 р. № 842 «Про внесення змін до бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2021 рік» зміни згідно з додатком 6.

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

Міський

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради
від 04 листопада 2021 року № 1266

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

(грн.)

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 610000 610000 0 0

11000000
Податок на доходи, податок на
прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 610000 610000 0 0

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати 500000 500000 0 0

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 110000 110000 0 0

20000000 Неподаткові надходження 90000 90000 0 0
24000000 Інші неподаткові надходження 90000 90000 0
24060300 Інші надходження 90000 90000 0 0
30000000 Доходи від операцій з капіталом -64200 0 -64200 -64200

33000000 Кошти від продажу землі і
нематеріальних активів -64200 0 -64200 -64200

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 -64200 0 -64200 -64200

40000000 Офіційні трансферти 34960 34960 0 0
41000000 Від органів державного управління 34960 34960 0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій 49960 49960 0 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -15000 -15000 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 670760 734960 -64200 -64200

Міський голова В.С. Бойко

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

   
 

 
 

 

 
 

Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради
від 04 листопада 2021 року № 1266

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

ІНШІ

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування
бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -194 960 194 960 194 960

208400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -194 960 194 960 194 960
Загальне фінансування -194 960 194 960 194 960

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними

операціями -194 960 194 960 194 960

602400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -194 960 194 960 194 960
Загальне фінансування -194 960 194 960 194 960

Міський голова В.С. Бойко

 

   
 

 
 

 

 
 



Додаток Ns З 
до рішення Почаївської міської ради 
від 04 листопада 2021 року Ns 1266

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

Ігри.)

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 
споживанн 

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) 653800 653800 -84500 794200 0 58700 58700 0 0 0 58700 712500

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 653800 653800 -84500 794200 0 58700 58700 0 0 0 58700 712500

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

137200 137200 0 146200 0 0 0 0 0 0 0 137200

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 624000 624000 0 624000 0 0 0 0 0 0 0 624000

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

110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

-2000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2000

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5000

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

-10000 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення -94500 -94500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94500

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -88700 -88700 -84500 0 0 58700 58700 0 0 0 58700 -30000

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

10000 10000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 10000



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -50700 -50700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50700
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 23500 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23500

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (головний розпорядник) -12345 -12345 -199011 390308 0 151468 151468 0 0 0 151468 139123

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (відповідальний виконавець) -12345 -12345 -199011 390308 0 151468 151468 0 0 0 151468 139123

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
міста! (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

0 0 12900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -23500 -23500 -32208 24000 0 15208 15208 0 0 0 15208 -8292

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти -4208 -4208 -143075 284620 0 0 0 0 0 0 0 -4208

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 15363 15363 0 0 0 65000 65000 0 0 0 65000 80363

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

0 0 0 25560 0 0 0 0 0 0 0 0

0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими
школами 0 0 -36628 56128 0 0 0 0 0 0 0 0

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

0 0 0 0 0 21300 21300 0 0 0 21300 21300

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 49960 49960 0 0 0 49960 49960

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради
(головний розпорядник) 208 100208 0 0 -100000 -79408 -79408 0 0 0 -79408 -79200

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради
(відповідальний виконавець) 208 100208 0 0 -100000 -79408 -79408 0 0 0 -79408 -79200

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
міста! (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

0 0 0 0 0 24800 24800 0 0 0 24800 24800

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -44000 -44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44000
3719770 9770 0180 Інші с убвенцї! з місцевого бюджету 4208 104208 0 0 -100000 -104208 -104208 0 0 0 -104208 -100000

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

40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000

Всього 641663 741663 -283511 1184508 -100000 130760 130760 0 0 0 130760 772423

Ііський голова В.С. Бойко

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від 04 листопада 2021 року № 1266

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

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 49 960

99000000000 Державний бюджет 49 960

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -15 000

19100000000 Тернопільський обласний бюджет -15 000

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 34 960

X загальний фонд 34 960

(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 4 208

поточні 
трансферти

19100000000
Тернопільський обласний бюджет (співфінансування 
видатків на придбання ноутбуків для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти)

104 208

капітальні 
трансферти

19100000000

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

-100 000



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

40 000

поточні
трансферти

99000000000
Державний бюджет (Програма"3ахист населення і територій
Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки")

20 000

99000000000
Державний бюджет (Програма"Сприяння поліції у підвищенні
безпеки громадян на території Почаївської територіальної громади
на 2021-2023 роки")

20 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

3719770 9770
Інші субвенції з 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: -60 000
X X загальний фонд 44 208
X X спеціальний фонд -104 208

Міський голова В.С. Бойко

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради
від 04 листопада 2021 року № 1266

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)

63 500 63 500 - -

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

63 500 63 500 - -

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 
землеустрою

Програма 
Розвиток 

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

23 500 23 500 - -



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на

виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Програма Захист
населення і
територій

І Іочаївської
територіальної

громади від
надзвичайних

ситуацій
техногенного та

природного
характеру на

2021-2025 роки

Рішення
Почаївської
міської ради

від
29.01.2021р.

№ 107
20 000 20 000 - -

Програма
Сприяння поліції

у підвищенні
рівня безпеки
громадян на

території
Почаївської

територіальної
громади на 2021-

2023 роки

Рішення
І Іочаївської
міської ради

від
26.02.2021р.

№ 167 20 000 20 000 - -

X X X УСЬОГО X X 63 500 63 500 - -

Міський голова В.С. Бойко

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Додаток 6
до рішення Почаївської міської ради
від 04 листопада 2021 року № 1266

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

(грн)

1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого

бюджету/ Код
бюджету

Код типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

1. Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

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

20 000

поточний
трансферт

99000000000
Державний бюджет (Програма "Удосконалення
казначейського обслуговуваннякоштів місцевих бюджетів
но 2020-2024 роки")

20 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 20 000
X X загальний фонд 20 000

X X спеціальний фонд -

Міський голова В.С. Бойко

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 04 » листопада 2021 року №1267

Про затвердження Програми
охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та
забезпечення безпеки на території
Почаївської ТГ на 2022-2027 роки

З метою запровадження природоохоронних заходів, спрямованих
на стабілізацію та поліпшення екологічного стану довкілля, раціональне
використання природних ресурсів, забезпечення безпеки життєдіяльності
населення на території Почаївської ТГ, відповідно до Постанови №1147 від
17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до
природоохоронних заходів», керуючись ст. 26, 33 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території
Почаївської ТГ на 2022-2027 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток
історичного середовища та комісію з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту.

Місь

Андрій
Г алина

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

від «4» листопада 2021 року № 1268

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА сё£тя

РІШЕННЯ

Про затвердження переліку об’єктів
орендованого майна, що підлягають
приватизації шляхом викупу у 2021р.,
яке знаходиться за адресою вул. Ясна, 12,
с. Лосятин

Розглянувши клопотання ТзОВ «ЕКОФРУТС» № 29 від 18.10.2021р., з
метою підвищення ефективності використання майна, що належить до
комунальної власності Почаївської міської ради, відповідно до ст. 18 Закону
України, «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись
статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження,
транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити в перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у
2021р. комплекс нежитлових будівель, загальною площею 1554,3 кв.м. по
вул. Ясна, 12, с. Лосятин:
будівля зерноскладу № 1,3/1, площею 270,8 кв.м.;
будівля зерноскладу № 2, 3/2, площею 593,7 кв.м.;
будівля зерноскладу № 3, 3/3, площею 219,8 кв.м.;
будівля зерноскладу № 4, 3/4, площею 197,6 кв.м;
будівля піднавісу № 2, Н, площею 272,4 кв.м.

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

Бондар Г.В.

Мамчур С.М.

Василь БОЙКО

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «4» листопада 2021 року № 1269

Про затвердження переліку об’єктів
орендованого майна, що підлягають
приватизації шляхом викупу у 2021р.,
яке знаходиться за адресою вул. Ясна, 12А,
с. Лосятин

Розглянувши клопотання ТзОВ «ЕКОФРУТС» № 28 від 18.10.2021р., з
метою підвищення ефективності використання майна, що належить до
комунальної власності Почаївської міської ради, відповідно до ст. 18 Закону
України, «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись
статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження,
транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити в перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у
2021р. будівлю, будівлю піднавісу № 1 літ. «НІ» з добудовою складу літ
«Н2», загальною площею 517,4 кв.м, по вул. Ясна, 12А, с. Лосятин, де
частка комунальної власності становить 21/100.

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

Мамчур С.М.

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від«04»листопада 2021 року №1270

Про продовження
терміну дії контракту

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, згідно п.2
ст.26 Закону України «Про освіту», п.12, ст.39 Закону України « Про повну
загальну середню освіту», враховуючи заяву директора Будківської гімназії
Почаївської міської ради Зубкевич Галини Петрівни від 20.10.2021 року,
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії контракту з Зубкевич Галиною Петрівною,
директором Будківської гімназії Почаївської міської ради від 22 листопада
2019 року строком на чотири роки, з 02.11.2021 року по 01.11.2025 року.

2. Внести зміни до контракту з директором Будківської гімназії
Почаївської міської ради від 22 листопада 2019року та доручити міському
голові Бойку В.С. підписати та скріпити печаткою додаткову угоду №1від 02
листопада 2021 року .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

від« 04 »лнстопада 2021 року № 1271

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про припинення договору оренди землі
від 16.04.2021 року

Розглянувши заяву ФО-П Чорнобая Віктора Васильовича від
14.09 2021р. за вх. №1497, керуючись ст. 12,93,123,124,141 Земельного
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково договір оренди землі від 16 квітня 2021 року,
укладений з Фізичною особою - підприємцем Чорнобай Віктором
Васильовичем кадастровий номер земельної ділянки 6123487800:02:001:1009
площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою с. Старий
1 Іочаїв, вул. Кіндратюки,34 у зв’язку із набуттям іншою особою права
власності на житловий будинок, який знаходиться на орендованій земельній
ділянці .
2. ФО-П Чорнобаю Віктору Васильовичу провести повний розрахунок по
сплаті орендної плати з Почаївською міською радою, згідно договору оренди
землі від 16.04.2021р.
3. Доручити Почаївському міському голові Бойко В.С. підписати та
скріпиги печаткою додаткову угоду про припинення договору оренди землі
від 16.04.2021 року .
4. Зобов'язати ФО-П Чорнобая Віктора Васильовича зареєструвати
припинення права оренди відповідно до норм чинного законодавства
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування,
планування вництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного

Міські Василь БОЙКО

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
   

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від«04»листопада 2021 року

Про припинення договору оренди землі
від 12.02. 2021 року

№1272

Розглянувши заяву ТОВ «Дерверон» від 03.09.2021р. за вх. №738,
керуючись ст. 12,93,123,124,141 Земельного кодексу України, Законом
України «Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Припинити достроково договір оренди землі від 12 лютого 2021 року,
укладеним між Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській
області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дерверон»
кадастровий номер земельної ділянки 6123484700:01:001:1600 площею
2 і 000га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка
знаходиться за межами населеного пункту с. Лосятин у зв'язку із
неможливістю використання даної земельної ділянки за взаємною згодою
сторін .
2. ГОВ «Дерверон» провести повний розрахунок по сплаті орендної плати
3 Почаївською міською радою, згідно договору оренди землі від 12.02.2021 р.
З Доручити ГІочаївському міському голові Бойко В.С. підписати та
скріпити печаткою додаткову угоду про припинення договору оренди землі
від 12.02.2021 року .
І. Зобов'язати ТОВ «Дерверон» зареєструвати припинення права оренди
відповідно до норм чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

природокористування,
охорони пам'яток.

депут а тс ь ку комі сію
плануван
і сто

ельних відносин,
гва, архітектури,

Василь ЬОИКО

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
   



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від«04»листопада 2021 року №1273

Про припинення договору оренди землі
від 01.07.2021року

Розглянувши заяву Трофимлюка Миколи Анатолійовича від
22 10.2021р. за вх. №1698, керуючись ст. 12,93,123,124,141 Земельного
кодексу України, Законом України «Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська
міська рада

ВИРІШИЛА:

І Припинити достроково договір оренди землі від 01 липня 2021 року,
укладений з Трофимлюком Миколою Анатолійовичем кадастровий номер
земельної ділянки 6123487800:02:001:0933 площею 0.2395 га для ведення
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою с. Старий
Ііочаїв, вул. Радивилівська,29 у зв’язку із набуттям іншою особою права
власності на будівлю, яка розташована на орендованій земельній ділянці.
2. Грофимлюку Миколі Анатолійовичу провести повний розрахунок по
сплаті орендної плати з Почаївською міською радою, згідно договору оренди
землі від 01,07,2021р.
З Доручити Почаївському міському голові Бойко В.С. підписати та
скріпити печаткою додаткову угоду про припинення договору оренди землі
від 01.07.2021 року .
4. Зобов'язати Трофимлюка Миколу Анатолійовича зареєструвати
припинення права оренди відповідно до норм чинного законодавства
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісцо з питаньуземельних відносин, природокористування,
планування" -території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища .Ту—

₽асиль БОЙКО

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

від «4» листопада 2021 року № 1274

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних
актів Почаївської міської ради на 2021 рік,
затвердженого рішенням Почаївської міської
ради № 99 від 24 грудня 2020 року

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення
прозорості у сфері господарської діяльності в частині планування, підготовки
проектів регуляторних актів, 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. Внести зміни до рішення Почаївської міської ради № 99 від 24 грудня 2020
року «Про затвердження Плану діяльності Почаївської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік», доповнивши пунктом
6, згідно додатку 1 до даного рішення.

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

Василь БОЙКО

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
«4» листопада_2021р. № 1274

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік

№ Вид 
регуляторного 
акта

Назва 
регуляторного 
акта

Обгрунтування 
необхідності 
прийняття проекту 
регуляторного акта

Строк 
підготовки

Найменування 
підрозділу 
відповідального 
за розроблення 
проекту акта

1. Проект рішення Про встановлення 
податку на майно 
в частині 
транспортного 
податку на 2022 
рік

Потреба у прийняті 
податку на майно в 
частині транспортного 
податку на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 рік.

Перше 
півріччя 2021 
рік.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2. Проект рішення Про встановлення 
туристичного 
збору на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік

Потреба у прийняті 
туристичного збору на 
території Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 рік.

Перше 
півріччя 2021 
рік.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

3. Проект рішення Про встановлення 
ставок і пільг із 
сплати податку на 
нерухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки 
на 2022рік

Потреба у 
встановленні ставок та 
пільг зі сплати податку 
на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки, на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 рік.

Перше 
півріччя 2021 
рік.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

4. Проект рішення Про встановлення 
ставок і пільг із 
сплати земельного 
податку на 2022 
рік

Потреба у 
встановленні ставок та 
пільг зі сплати 
земельного податку на 
території Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 рік.

Перше 
півріччя 2021 
рік.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

5. Проект рішення Про встановлення 
єдиного податку 
на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік

Потреба у 
встановленнієдиного 
податку на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 рік.

Перше 
півріччя 2021 
рік.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

6. Проект рішення Про 
затвердження 
Методики 
розрахунку 
орендної плати за 
комунальне 
майно 
Почаївської 
міської ради

створення єдиного 
організаційно- 
економічного 
механізму 
справляння плати за 
оренду майна 
Почаївської міськоїї 
ради, її структурних 
підрозділів та її 
окремого 
індивідуально 
визначеного майна,

Друге 
півріччя 2022 
року

Юридичний відділ
Почаївської міської 
ради

Секретар міської ради Сергій МАМЧУР



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 04 листопада 2021 року № 1275

Про затвердження Положення
про відділ державної реєстрації
Почаївської міської ради

Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 3 статті 3 Закону України «Про
адміністративні послуги», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати таким що втратило чинність рішення Почаївської міської
ради за №672 від 23.01.2017 «Про затвердження положення про відділ
державної реєстрації Почаївської міської ради

2. Затвердити Положення про відділ державної реєстрації Почаївської
міської ради згідно додатку 1.

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



ДОДАТОК 1
до рішення Почаївської міської ради 
від 04.11.2021 року № 1275

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ державної реєстрації Почаївської міської ради (далі Відділ) є 
виконавчим органом Почаївської міської ради та реалізовує повноваження 
Міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців.
1.2 Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Почаївській міській 
раді, підпорядкований виконавчому комітету, Почаївському міському голові та 
підконтрольний Міністерству юстиції України.
1.3 Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції 
України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Почаївської 
міської ради та цим Положенням.
1.4 Права, обов’язки і відповідальність працівників Відділу визначені у 
положенні про Відділ та посадових інструкціях. Посадові інструкції 
розробляються начальником Відділу та затверджуються міським головою.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛ

2.1 Відділ не є юридичною особою.
2.2 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну 
чисельність працівників Відділу визначає Почаївська міська рада за поданням 
міського голови.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1 Метою відділу є реалізація державної політики у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців в межах повноважень і способом, передбаченим 
законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.
3.2 Основними завданнями Відділу є:
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 
офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення 
відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;



- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - офіційне 
визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної 
особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, 
зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну 
особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних 
дій відповідно до законодавства.

3.3 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом 
Почаївської міської ради, її виконавчим комітетом та виконавчими органами, 
іншими органами місцевого самоврядування, районними та обласними 
державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, 
організаціями, об’єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Відділ у встановленому порядку:
4.1 забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень відповідно до закону;
4.2 забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно 
та їх обтяження відповідно до закону;
4.3 вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру 
прав на нерухоме майно;
4.4 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до 
закону;
4.5 проводять державну реєстрацію прав та забезпечує передачу реєстраційних 
справ у паперовій формі суб’єктам, уповноважених відповідно до Закону на 
зберігання реєстраційних справ;
4.6 забезпечує ведення та зберігання облікових справ, які сформовані Відділом 
під час проведення державної реєстрації прав;
4.7 забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.8 забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до 
законодавства;
4.9 забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань відповідно до 
законодавства;
4.10 вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських 
формувань;
4.11 забезпечує передачу реєстраційних справ щодо державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців суб’єктам, уповноважених 
відповідно до Закону на зберігання реєстраційних справ;
4.12 вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення роботи суб’єкта 
державної реєстрації прав;



4.13 готує проекти рішень Почаївської міської ради з питань віднесених до 
компетенції Відділу;
4.14 сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.15 інформує Почаївську міську раду, її виконавчий комітет та міського голову 
про стан виконання Відділом завдань з державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб 
підприємців;
4.16 в порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів Відділу, 
Почаївської міської ради та Виконавчого комітету Почаївської міської ради в 
судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
4.17 розглядає звернення громадян та запити установ і організацій, а також 
запити на отримання публічної інформації з питань, що належать до 
компетенції Відділу.
4.18 здійснення інших покладених на Відділ повноважень згідно з чинним 
законодавством.

5. Права відділу

5.1 Відділ має право:
5.1 одержувати безкоштовно в установленому законом порядку:
- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, 
інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації 
прав;
- від Центрів надання адміністративних послуг інформацію, оригінали 
документів, інші матеріали, необхідні для виконання функцій;
5.2 під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки 
використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом 
безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України;
5.3 інформувати міського голову у разі покладання на Відділ роботи, що не 
відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні 
виконавчі органи Почаївської міської ради чи їх посадові особи не надають 
документи та інші матеріали, необхідні для виконання Відділом покладених на 
нього завдань та функцій;
5.4 ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Почаївської 
міської ради та її апарату, комунальних підприємств, установ та організацій, 
інших підприємств, установ та організацій, а також об’єднань громадян, 
представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним 
погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Відділом покладених на 
нього завдань та функцій;
5.5 брати участь у засіданнях виконавчого комітету Почаївської міської ради, 
нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і
звільняється міським головою згідно із законодавством про службу в органах
місцевого самоврядування.
6.2. Начальник Відділу:
6.2.1. очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю;
6.2.2 організовує роботу Відділу;
6.2.3 розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє посадові
інструкції працівників відділу;
6.2.4. вносить міському голові пропозиції щодо заохочення і притягнення до
дисциплінарної відповідальності працівників Відділу.
6.2.5 несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне
виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень,
дотримання трудової та виконавської дисципліни;
6.2.6 готує пропозиції та забезпечує їх виконання;
6.2.7 діє за довіреністю від імені Відділу, Почаївської міської ради та
Виконавчого комітету Почаївської міської ради, представляє інтереси у
відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;
6.2.8 в порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів Відділу,
Почаївської міської ради та Виконавчого комітету Почаївської міської ради в
судах будь-якої юрисдикції, а саме, представляє інтереси при розгляді
цивільних, господарських та адміністративних у місцевих та апеляційних судах,
вищих спеціалізованих судах, у Верховному Суді України, включаючи
перегляд рішень, увал, постанов суду за нововиявленими обставинами, з усіма
правами і обов’язками, передбаченими діючим законодавством України для
учасника справи;
6.2.9 забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства
України;
6.2.10 веде особистий прийом громадян;
6.2.11 організовує та контролює ведення діловодства у Відділі.
6.2.12 здійснює повноваження державного реєстратора речових драв на
нерухоме майно;
6.2.13 здійснює повноваження державного реєстратора юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців;
6.2.14 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється рішенням Почаївської міської
ради за поданням голови відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
встановленому для його прийняття.

Секретар міської ради Сергій Мамчур

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 04 » листопада 2021 року № 1276

Про надання дозволу КУ
«Публічна бібліотека» Почаївської
міської ради на списання та
взяття на облік друкованої
літератури

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», розглянувши
звернення КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради № 33 від
21.10.2021 року та враховуючи акти КУ «Публічна бібліотека» Почаївської
міської ради (Додаток 1, Додаток 2), Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради на
взяття на облік:
- подаровані читачами в кількості - 96 примірників книг на загальну суму
3025,00 гри згідно Акту №1,2 від 21 жовтня 2021 року;
- прийняті взамін загублених читачами - 71 примірник книг на загальну
суму 2271,00 грн. згідно Акту № 8, 9 від 21 жовтня 2021 року
2. Надати дозвіл КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради на

списання:
«• фізично зношеної літератури в кількості - 1450 примірників книг на

загальну суму 2194,00 грн згідно Акту №3, 4, 5, 6, 7 від 21 жовтня 2021 року.
- книги загублені читачами - 68 примірників на загальну суму 698,92 грн.

згідно Акту № 8, 9 від 21 жовтня 2021 року.
3. КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради провести списання

та взяття на облік друкованої літератури у відповідності до вимог чинного
законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питаньУфінаисів/ бюджету, планування соціально-економічного розвитку,

Василь Бойко

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «04» листопада 2021 року № / 2
Про звернення депутатів
Почаївської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України з приводу
належного фінансового забезпечення
сфери охорони здоров’я

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії
«Європейська Солідарність» у Почаївській міській раді, відповідно Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу належного
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я (додається).

2, Дане рішення і звернення надіслати до Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, Тернопільської обласної Ради та
Тернопільської обласної Державної адміністрації для розгляду і вирішення
порушених питань.

3. Дане рішення і звернення оприлюднити на офіційному веб - сайті
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Міський
Т. Сухомлин

Василь БОЙКО

ч ^^05
а ї u

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



Звернення
Депутатів Почаївської міської ради 

до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України з приводу належного фінансового 

забезпечення сфери охорони здоров’я

Ми, депутати Почаївської міської ради, звертаємося до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогою прийняття 
збалансованого Державного бюджету на 2022 рік в частині, що стосується 
забезпечення сфери охорони здоров’я, лікувальних закладів, фінансування 
заробітних плат медичних працівників.

В Україні склалася катастрофічна ситуація із фінансовим забезпеченням сфери 
охорони здоров’я.

Задекларовані владою зарплати середнім медичним працівникаму розмірі від 
13,5 тис грн, а лікарям - від 20 тис грн. у проекті Державного бюджету передбачені 
лише для 200 тис. осіб середнього медичного персоналу та 90 тис. лікарів.

Це означатиме неминуче скорочення 130 тисяч посад медичних працівників. Це 
безпрецедентно ганебне ставлення до сфери охорони здоров’я, приниження 
медичних працівників, особливо в умовах боротьби з пандемією.Скорочення 
видатків на охорону здоров’я сьогодні - це удар як по медках, так і по пацієнтах.

Але це ще не межа, бо заборгованість по зарплаті серед медиків з початку року 
критично зросла з початку року - майже в 4 рази. За даними Держстату, станом на 1 
серпня 2021 року заборгованість по зарплатах в системі охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги становила 108,5 млн.грн. Обсяг коштів Державного 
бюджету України, що спрямовується на реалізацію програми медичних гарантій, 
повинен становити не менше 5% валового внутрішнього продукту України.

Ми попереджаємо: сьогодні місцеві бюджети порожні. Вони не здатні дотувати 
ті сфери, які недофінансовуються з Державного бюджету. Місцеві бюджети * не 
зможуть врятувати від скорочення 130 тис. посад медпрацівників.

У цьому зв’язку з викладеним вище вимагаємо:
- негайно погасити заборгованість з виплати заробітної плати медичним 

працівникам;
- вжити невідкладних заходів для недопущення скорочення посад медичних 

працівників;
- у проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачити фінансування сфери 

охорони здоров’я у повному обсязі.
Окремо наголошуємо щодо заборгованості по заробітній платі працівникам 

Почаївської психоневрологічної лікарні (КНП-ТОР) у 2021 році . Просимо вжити 
всіх заходів щодо погашення даної заборгованості та виплаті заробітної плати.

І

Прийнято на пленарному 
засіданні одинадцятої сесії 
Почаївської міської ради 
восьмого скликання 
04 листопада 2021 року 

м. Почаїв



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «04»  листопада  2021 року        № 1278 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0033 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Зубкевичу Василю 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 1 кв. 18, гр. Зубкевича 

Василя Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

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

Шевченка 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 зпитань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зубкевичу Василю Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,0033 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3992 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Зубкевичу Василю Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0033 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3992 для 

будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Шевченка. 

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Василя 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 

 Капрічук Олена 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

  ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «04» листопада  2021 року                       № 1279 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва в                      м. Почаїв вул. 

Вишнева, гр. Прокопчуку Григорію 

Григоровичу 

  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 37, гр. Прокопчука Григорія 

Григоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева та передати дану ділянку 

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

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Прокопчуку Григорію Григоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 0,0600 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3998 для індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Прокопчуку Григорію Григоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3998 для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв вул. Вишнева.  

 

3. Зобов’язати гр. Прокопчука Григорія Григоровича 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1280 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1922 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Романюку 

Роману Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Романюка Романа 

Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України 

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Романюку Роману Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1922 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3985 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Романюку Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1922 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3985 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Романюка Романа 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 
Совбецька Наталія 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1281 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1161 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Стельмащука, гр. Скотельник 

Світлані  Олексіївні  

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник 

Світлани Олексіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в та передати 

дану земельну ділянку безоплатно у власність в. Почаїв, вул. Стельмащука, керуючись п.б 

ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Скотельник Світлані Олексіївні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1161 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4003 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Скотельник Світлані Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1161 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4003 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Скотельник Світлану Олексіївну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року                № 1282 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0371 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Березина гр. Музиці 

Ользі Богданівні 

 

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

Богданівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в та передати дану 

земельну ділянку безоплатно у власність в. Почаїв, вул. Березина, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України 

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Музиці Ользі Богданівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0371 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4002 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Музиці Ользі Богданівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0371 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4002 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Музику Ольгу Богданівну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1283 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0352 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв вул. Дорошенка, гр. Чухняй 

Марії Григорівні 

 

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

Григорівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Чухняй Марії Григорівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0352 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3996 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

населеного пункту. 

 

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

площею 0,0352 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3996 для ведення 

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

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                                               № 1284 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Шалівка, 27,  гр. Нечай Тетяні Юріївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Нечай Тетяни Юріївни, 

яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

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

12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Нечай Тетяні Юріївні  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність площею 0,1000 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4005 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 27, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нечай Тетяні Юріївні  у власність земельну ділянку площею 0,1000 га за 

кадастровим номером 6123410500:02:001:4005 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 27. 

 

3. Зобов’язати гр. Нечай Тетяну Юріївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «04»  листопада 2021 року                                     № 1285 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,0900 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Фабрична,  гр. Горевичу Миколі 

Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 26а, гр. Горевича Миколи 

Вікторовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична та передати дану ділянку безоплатно у 

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

кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Горевичу Миколі Вікторовичу  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0900 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:4010 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Горевичу Миколі Вікторовичу  у власність земельну ділянку площею 

0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4010 для будівництва та 

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

Фабрична. 

 

3. Зобов’язати гр. Горевича Миколу Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

  

                 Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

                 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року                № 1286 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4759 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Волосюк 

Юстині Семенівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини 

Семенівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Волосюк Юстині Семенівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,4759 га за кадастровим номером 

6123410500:02:003:0017 для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Волосюк Юстині Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4759 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0017 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Волосюк Юстину Семенівну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1287 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4063 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, вул. Зелена, гр. Панченко 

Надії Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії Антоніни, 

яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану 

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

ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Панченко Надії Антонівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,4063 га за кадастровим номером 

6123410500:02:003:0015 для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Панченко Надії Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4063 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0015 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Панченко Надію Антонівну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1288 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,7370 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Затишшя, гр. Середовичу Вадиму 

Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Дубенська, 200, гр. Середовича Вадима 

Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Середовичу Вадиму Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 1,7370 га за кадастровим номером 

6123410500:02:003:0016 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Затишшя, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Середовичу Вадиму Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7370 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0016 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя. 

 

3. Зобов’язати гр. Середовича Вадима Олександровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «04» листопада 2021 року        № 1289 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1260 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська 

гр. Коцюбі  Івану  Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Дикуни, 3 гр. Коцюби Івана 

Андрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

Радивилівська та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Коцюбі Івану Андрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1260 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1066 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Коцюбі Івану Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1260 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1066 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Коцюбу Івана Андрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

             Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

               

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «04» листопада  2021 року        №  1290 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,1796 га та площею 

0,1245 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, гр. Підгурському Віктору 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, гр. Підгурського 

Віктора Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

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

Почаїв,  та передати дані земельні ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

1. Затвердити гр. Підгурському Віктору Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність площею 0,1796 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1090  по вул. Лесі Українки та площею 0,1245 га за кадастровим 

номером 6123487800:02:001:1106 по вул. Шевченка  для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв,  землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

                                                                                                                                          

 2. Передати гр. Підгурському Віктору Івановичу безоплатно у власність земельні діянки  

площею 0,1796 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1090  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Лесі Українки та 

площею 0,1245 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1106 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, по вул. Шевченка.  

  

 3. Зобов’язати гр. Підгурського Віктора Івановича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

     Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

         

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                           ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «04»  листопада  2021 року        № 1291 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2372 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв по вул. Радивилівська 

гр. Голубу Валерію Володимировичу 

 

   Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, гр. Голуба Валерія 

Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в селі Старий Почаїв, 

вул. Радивилівська та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

1. Затвердити гр. Голубу Валерію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,2372 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1120 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голубу Валерію Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2372 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1120 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуба Валерія 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 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 »  листопада  2021 року                      №  1292 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2907 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Будки, гр.  Жилюку  Петру Борисовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюка Петра Борисовича, 

який 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. Жилюку Петру Борисовичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2907 га за кадастровим номером 

6123481000:02:001:0389 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Жилюку Петру Борисовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2907 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0389 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Жилюка Петра Борисовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

               Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

               Трофимлюк Наталія 

              

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 »  листопада  2021 року                 №  1293 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,1322 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, гр. Юсюку Ігору Федоровичу    

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Дубова, 11, гр. Юсюка Ігора 

Федоровича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Юсюку Ігору Федоровичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,1322 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0304 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Юсюку Ігору Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,1322 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0304 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Юсюка Ігора 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 
          

      
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1294 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства за 

межами  с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради, гр. Сологуб 

Ярославу Леонідовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Шкільна, 4, гр. Сологуба Ярослава 

Леонідовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради та передати дану земельну ділянку безоплатно у 

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

кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Сологубу Ярославу Леонідовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 2,0000 га за кадастровим номером 

6123484100:01:001:1647 для ведення особистого селянського господарства, за межами  

с. Лідихів на території Почаївської міської ради, землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Передати гр. Сологубу Ярославу Леонідовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1647 для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Сологуба Ярослава 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 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1295 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2009 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів,  

гр. Бойцову Миколі Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Вербицького, 4/229 , гр. Бойцова Миколи 

Дмитровича, 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.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бойцову Миколі Дмитровичу  проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2009 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0579 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,2009 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0579 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Бойцова Миколу Дмитровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
      



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1296 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,8690 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Лосятин, гр. Голуб Оксані 

Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Ясна, 15, гр. Голуб Оксани 

Володимирівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Голуб Оксані Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,8690 га за кадастровим номером 

6123484700:02:002:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голуб Оксані Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,8690 га за кадастровим номером 6123484700:02:002:0001 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуб Оксану Володимирівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                            Василь БОЙКО 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                № 1297 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3632 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Лосятин, гр. Случук Марії Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Случук Марії Петрівни, яка просить 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин та передати дану земельну ділянку 

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

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Случук Марії Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність площею 0,3632 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0725 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Случук Марії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,3632 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0725 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Случук Марію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                № 1298 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,4548 га, площею 0,2199 га, площею 

0,1972 га та площею 0,2586 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в  с. Лосятин, гр. 

Ахтанін Орисі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Левківці, 31 гр. Ахтанін Орисі 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 

передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ахтанін Орисі Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,4548 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0724, площею 0,2199 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0723, площею 0,1972 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0722 та площею 0,2586 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0721 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ахтанін Орисі Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,4548 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0724, площею 0,2199 

га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0723, площею 0,1972 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0722 та площею 0,2586 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0721 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Ахтанін Орисю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
       Стахановська Лариса 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 » листопада 2021 року                     № 1299 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,3837 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Борщівка, гр. Коцюбі Григорію 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка  вул. Заболотна, 32а гр. Коцюби Григорія 

Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Коцюбі Григорію Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,3837 га за кадастровим номером 

6123484700:03:001:0027 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Борщівка землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Коцюбі Григорію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3837 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0027 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Борщівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Коцюбу Григорія 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 
 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року                     № 1300 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2400 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Лосятин, гр. Харчуку Миколі 

Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Шевченка, 10, гр. Харчук Миколи 

Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Харчуку Миколі Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2400 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0738 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Харчуку Миколі Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2400 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0738 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                         Василь БОЙКО 
 

 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року                    № 1301 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,1905 га та площею 0,5525 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в  с. Борщівка, гр. 

Мартинюк Руслані Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Розтоки, вул. Першотравнева, 4, гр. Мартинюк 

Руслани Степанівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

Борщівка та передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мартинюк Руслані Степанівні проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок площею 0,1905 га за кадастровим номером 

6123484700:03:001:0025 та площею 0,5525 га за кадастровим номером 

6123484700:03:001:0026 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Борщівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Мартинюк Руслані Степанівні безоплатно у власність земельні 

ділянки площею 0,1905 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0025 та 

площею 0,5525 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0026 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Борщівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Мартинюк Руслану Степанівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

       Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
            

           Стахановська Лариса 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 04 »  листопада 2021 року                       № 1302 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,3662 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Гринюку Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву гр. Гринюка Івана Івановича, жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, 

який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку 

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

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гринюку Івану Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3662 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0963 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,3662 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0963 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Гринюка Івана Івановича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 » листопада 2021 року                       № 1303 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність площами 0,1854 га та 0,1929 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Ковальчуку Сергію Олексійовичу 

 

Розглянувши заяву гр. Ковальчука Сергія Олексійовича, жителя с. Ридомиль, вул. 

Березюкова, 22, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ковальчуку Сергію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1854 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0895 та 

площею 0,1929 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0903 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ковальчуку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1854 га за 

кадастровим номером 6123486800:02:001:0895 та площею 0,1929 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0903 в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Ковальчука Сергія Олексійовича 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  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від « 04 » листопада 2021 року                       № 1304 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,9700 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Ридомиль,  гр. Сташку Богдану 

Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву гр. Сташка Богдана Миколайовича, жителя с. Ридомиль, який 

просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку 

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

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сташку Богдану Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 1,9700 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0966 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сташку Богдану Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,9700 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0966 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Сташка Богдана Миколайовича 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 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від « 04 » листопада 2021 року                                    № 1305 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,4299 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Шостак Олені Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву гр. Шостак Олени Тимофіївни, жительки с. Ридомиль, вул. 

Кривуля, 35, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4299 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0965 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4299 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0965 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Шостак Олену Тимофіївну 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 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від  «04» листопада  2021 року                                                                      № 1306                                                              

                                          

Про погодження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

площею 0,2112 га в м. Почаїв по вул. 

Промислова, 5 та її продаж гр. Октович 

Ларисі Василівні 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139  Земельного  

кодексу  України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок  із 

залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 

призначення, 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 по вул. 

Промислова, 5. 

2. Продати гр. Октович Ларисі Василівні земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення 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 по вул. 

Промислова, 5, за 173273,00 грн. (сто сімдесят три тисячі двісті сімдесят три гривні), що у 

розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 82,04 грн. (вісімдесят 

дві гривні чотири копійки). 

3. Гр. Октович Ларисі Василівні провести оплату згідно з діючим законодавством  та укласти з 

Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від  « 04 » листопада  2021 року                                                                      № 1307                                                            

                                          

Про погодження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

площею 0,2150 га в м. Почаїв по вул. 

Промислова, 5 та її продаж гр. Октович 

Ларисі Василівні 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139  Земельного  

кодексу  України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок  із 

залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 

призначення, 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 по вул. 

Промислова, 5. 

2. Продати гр. Октович Ларисі Василівні земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення 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 по вул. 

Промислова, 5, за 176415,00 грн. (сто сімдесят шість тисяч чотириста п’ятнадцять 

гривень), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 82,05 

грн. (вісімдесят дві гривні п’ять коп.). 

3. Гр. Октович Ларисі Василівні провести оплату згідно з діючим законодавством  та укласти з 

Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від  « 04 » листопада  2021 року                                                                      № 1308                                                              

                                          

Про погодження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

площею 0,2211 га в м. Почаїв по вул. 

Промислова, 5 та її продаж гр. Токар Олені 

Тарасівні 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139  Земельного  

кодексу  України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок  із 

залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 

призначення, площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 

Промислова, 5. 

2. Продати гр. Токар Олені Тарасівні земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення площею 0,2211 га за кадастровим  номером 6123410500:02:001:3885 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 

Промислова, 5, за 183271,00 грн. (сто вісімдесят три тисячі двісті сімдесят одна гривня), 

що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 82,89 грн. 

(вісімдесят дві гривні вісімдесят дев’ять копійок). 

3. Гр. Токар Олені Тарасівні провести оплату згідно з діючим законодавством  та укласти з 

Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від  « 04 » листопада  2021 року                                                                      № 1309                                                              

                                          

Про погодження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

площею 0,0732 га в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 29а та її продаж гр. Якимчук 

Оксані Петрівні 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 122, 126, 127, 128, 134-139  Земельного  

кодексу  України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оцінку землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою раціонального використання земельних ділянок  із 

залученням додаткових коштів до бюджету міста, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського 

призначення, площею 0,0732 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3886 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 29а. 

2. Продати гр. Якимчук Оксані Петрівні земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення площею 0,0732 га за кадастровим  номером 6123410500:02:001:3886 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв по вул. 

Шевченка, 29а, за 63095,00 грн. (шістдесят три тисячі дев’яносто п’ять гривень), що у 

розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 86,20 грн. (вісімдесят 

шість гривень двадцять копійок). 

3. Гр. Якимчук Оксані Петрівні провести оплату згідно з діючим законодавством  та укласти з 

Почаївською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки. 

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 
            Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року       № 1310 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у зв’язку із зміною конфігурації 

меж земельної ділянки площею  0,0140 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 11, гр. 

Шатківському Володимиру Глібовичу  

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 18б, гр. Шатківського 

Володимира Глібовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) у зв’язку із зміною конфігурації меж земельної ділянки площею  0,0140 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 11, 

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

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Шатківському Володимиру Глібовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною конфігурації меж земельної ділянки 

площею  0,0140 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0512 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 11, землі житлової 

та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

            Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1311 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0666 га для 

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в м. Почаїв, вул. 

Фабрична, гр. Крамаруку Степану 

Яковичу 

 

Розглянувши заяву жителя  с. Затишшя, вул. Зелена, 15б, гр. Крамарука Степана 

Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 

Почаїв, вул. Фабрична, 20б, керуючись ст.12, 127, 128, 134  Земельного кодексу України, 

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

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

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Крамаруку Степану Яковичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність шляхом викупу площею 0,0666 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв, вул. 

Фабрична, 20б. 

 

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 
            

              Капрічук Олена 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1312 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0264 га у 

постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій у м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 8, Почаївській Свято-

Успенській Лаврі 

 

Розглянувши клопотання намісника Почаївської Свято-Успенської Лаври, який просить 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій  (для обслуговування будівлі каплиці Успіння Пресвятої Богородиці) в м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 8, керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0264 га у постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  (для 

обслуговування будівлі каплиці Успіння Пресвятої Богородиці) в м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 8, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

          Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
            

               

Совбецька Наталія  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1313 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0379 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Козацька, гр. Іщуку Руслану 

Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 17, гр. Іщука Руслана 

Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Іщуку Руслану Володимировичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0379 га для 

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

          Капрічук Олена 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1314 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0397 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, 

вул. Фабрична, гр. Кравчуку Володимиру 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 31, гр. Кравчука Володимира 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

м. Почаїв, вул. Фабрична, 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. Кравчуку Володимиру Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0397 га для 

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

                 Капрічук Олена 

                  

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                  № 1315 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площею 0,2003 га в м. Почаїв, вул. 

Старотаразька та 0,1029 га в м. Почаїв, 

вул. Бригадна, гр. Пташник Марії 

Лонгінівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 4, гр. Пташник Марії 

Лонгінівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пташник Марії Лонгінівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2003 га в м. Почаїв, вул. Старотаразька та 0,1029 га в м. 

Почаїв, вул. Бригадна, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 

користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

 

              Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
            

              Капрічук Олена 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1316 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,9394 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

населеного пункту на території 

Почаївської міської ради, гр. 

Подорожному Михайлу Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, гр. Подорожного Михайла 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту 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. Подорожному Михайлу Миколайовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9394 га для 

ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту 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 
                  

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                                       № 1317 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0219 га для індивідуального 

садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, 

гр. Плетюку Володимиру Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя вул. Зелена, 21, гр. Плетюка Володимира 

Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Плетюку Володимиру Андрійовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0219 га для 

індивідуального садівництва в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель не наданих 

у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          

              Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
                

                  Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1318 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства     

площами 0,0946 га в с. Старий Тараж, 

0,1823 га за межами с. Старий Тараж та  

0,5014 га за межами м. Почаїв на території 

Почаївської міської ради, гр. 

Бистрицькому Юрію Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 45, гр. Бистрицького Юрія 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського в с. Старий 

Тараж та за межами м. Почаїв 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. Бистрицькому Юрію Петровичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0946 га в с. Старий Тараж,  площею 0,1823 га за 

межами с. Старий Тараж, площею 0,5014 га за межами м. Почаїв на території 

Почаївської міської ради за рахунок земель не наданих у власність або постійне 

користування та 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 
                  

                    

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1319 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0989 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Гагаріна, 18, гр. Нецькар Раїсі Федорівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 18, гр. Нецькар Раїси 

Федорівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Гагаріна, 18 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. Нецькар Раїсі Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3987 для будівництва та 

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

Гагаріна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нецькар Раїсі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3987 для будівництва 

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

вул. Гагаріна,18. 

 

3. Зобов’язати гр. Нецькар Раїсу Федорівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

       Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 

                 Капрічук Олена 

                  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року       № 1320 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0993 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Гагаріна, 22, гр. Дудар Надії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 22, гр. Дудар Надії Іванівні, 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. Гагаріна, 22 та 

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

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Дудар Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0993 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4004 для будівництва та 

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

Гагаріна, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Дудар Надії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,0993 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4004 для будівництва та 

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

Гагаріна, 22. 

 

3. Зобов’язати гр. Дудар Надію Іванівну  зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1321 

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. Гагаріна, 20, гр. Никитюк Ярославі 

Пилипівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 20, гр. Никитюк Ярослави 

Пилипівни, 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. 

Гагаріна, 20 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Никитюк Ярославі Пилипівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3982 для будівництва 

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

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

 

2. Передати гр. Никитюк Ярославі Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3982 для будівництва 

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

вул. Гагаріна, 20. 

 

3. Зобов’язати гр. Никитюк Ярославу Пилипівну 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 

                Капрічук Олена 

                



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1322 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Почаїв, вул. Вишнева, 18а, гр. Романюку 

Роману Володимировичу   

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Злуки, 69, гр. Романюка Романа 

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. 

Вишнева, 18а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Романюку Роману Володимировичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3994 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Романюку Роману Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3994 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Вишнева, 18а. 

 

3. Зобов’язати гр. Романюка Романа 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 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1323 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0736 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Дружби, 18, гр. Сухій Іраїді Арсентіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 18, гр. Сухої Іраїди Арсентіївни, 

яка просить 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. 

Дружби, 18 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. Сухій Іраїді Арсентіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0736 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3993 для будівництва та 

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

Дружби, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сухій Іраїді Арсентіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0736 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3993 для будівництва 

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

вул. Дружби, 18. 

 

3. Зобов’язати гр. Суху Іраїду Арсентіївну 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 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «04» листопада 2021 року       № 1324 

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 с. Затишшя, 

вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстині Семенівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Зелена, 80, гр. Волосюк Юстини 

Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Зелена, 80 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. Волосюк Юстині Семенівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0018 для будівництва 

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

вул. Зелена, 80, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Волосюк Юстині Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0018 для будівництва 

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

вул. Зелена, 80. 

 

3. Зобов’язати гр. Волосюк Юстину Семенівну 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 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                                                                  № 1325 

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 с. Затишшя, 

вул. Зелена, 5,  гр. Панченко Надії Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії 

Антонівни, 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. Затишшя, вул. 

Зелена, 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. Панченко Надії Антонівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0014 для будівництва 

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

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

 

2. Передати гр. Панченко Надії Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0014 для будівництва 

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

вул. Зелена, 5. 

 

3. Зобов’язати гр. Панченко Надію Антонівну 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 Наталя 



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року                         № 1326 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1622 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, 

гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу 

 

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

Романа Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Шевченка, та передати 

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

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу технічну документацію із 

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

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

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

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

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

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

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                               Василь БОЙКО 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1327 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок зі  

зміною їх цільового призначення 

площами 0,0645 га, 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, 

гр. Білоусу Віталію Григорійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Одеса, вул. Затишшя, буд. 13, кв. 27,гр. Білоуса Віталія 

Григоровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок зі зміною їх цільового призначення для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Білоусу Віталію Григорійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення площею 0,0645 га за 

кадастровим номером 6123410500:02:001:0799 та площею 0,1000 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:0798 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  в м. Почаїв, вул. Спортивна, 1, 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 

                  

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                № 1328 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок зі 

зміною їх цільового призначення 

площами 0,1000 га, 0,0198 га для 

будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна, 3, 

гр. Сітко Григорію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Вінниця, О. Пчілки, 13, гр. Сітко Григорія Івановича, 

який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною 

їх цільового призначення для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, 

вул. Спортивна, 3, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Сітко Григорію Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення площею 0,1000 га за 

кадастровим номером 6123410500:02:001:0753 та площею 0,0198 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:0754 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  в м. Почаїв, вул. Спортивна, 3, 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 

                



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року       № 1329 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,65 в умовних кадастрових 

гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. 

Притулі Людмилі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Притули Людмили 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, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.3,5,11 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам, земельних часток (паїв)», беручи до уваги сертифікат на право 

на земельну частку (пай) серії ТР № 0057676, виданий Кременецькою РДА 15.12.1996 року 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.10.2021р., спадкова справа № 92/2015, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Притулі Людмилі Іванівні  на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського призначення розміром 1,65 

в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 

ім. Ватутіна на території Почаївської міської ради. 

2. Зобов’язати гр. Притулу Людмилу Іванівну замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 

(ліцензії) на виконання цих робіт. 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
Олейнік Микола 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                  № 1330 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,3800 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Білорусу Сергію Леонтійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 7, гр. Білоруса Сергію 

Леонтійовичу, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Сергію Леонтійовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3800 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
          

                 Олейнік Микола 

                  

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                  № 1331 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,5086 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Цьолці Олександру Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 26, гр. Цьолки 

Олександра Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Цьолці Олександру Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5086 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
          

                 Олейнік Микола 

                  

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                  № 1332 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,5082 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Білорус Людмилі Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 56, гр. Білорус 

Людмили Станіславівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білорус Людмилі Станіславівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5082 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
          

                  

                  

 

 

 

 
 

 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1333 

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. Молодіжна, 17, гр. 

Білорус Людмилі Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 56, гр. Білорус 

Людмили Станіславівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

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

Старий Тараж, вул. Молодіжна, 17 та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Білорус Людмилі Станіславівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0396 для будівництва 

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

Тараж, вул. Молодіжна, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білорус Людмилі Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0396 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в. Старий 

Тараж, вул. Молодіжна, 17. 

 

3. Зобов’язати гр. Білорус Людмилу Станіславівну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1334 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,5620 га, 0,1949 га, 0,2087 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ради, гр. Шилюк Зої Дмитрівні 

Розглянувши заяву жительки с. Новоставці, Теофіпольського району, Хмельницької 

області, гр. Шилюк Зої Дмитрівні, 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 

ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Шилюк Зої Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами: 

- 0,5620 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2665;  

- 0,1949 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2662;  

- 0,2087 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2654, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, землі 

сільськогосподарського призначення. 

2. Передати у власність гр. Шилюк Зої Дмитрівні земельні ділянки площами: 

- 0,5620 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2665; 

- 0,1949 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2662; 

- 0,2087 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2654, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

3. Зобов’язати гр. Шилюк Зою Дмитрівну 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 

         

 



                                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від « 04 » листопада 2021 року                                                   № 1335        
 

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.  Лесі  Українки,  14, гр. Зубкевичу 

Миколі Степановичу 

  

 Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 14, гр. Зубкевича 

Миколи Степановича, 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 в с. Старий Почаїв, вул. 

Лесі Українки, 14 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити гр. Зубкевичу Миколі Степановичу технічну документацію із землеустрою 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1121 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 

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

                    

2. Передати гр. Зубкевичу Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1121 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Старий Почаїв, вул. 

Лесі Українки, 14.   

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Миколу Степановича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством  порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                             Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 



                                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від « 04 » листопада  2021 року                                                           №  1336       

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 

0,2500 га  в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 

12, гр. Підгурському Віктору Івановичу 

  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, гр. Підгурського 

Віктора Івановича та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12 та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

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. Підгурському Віктору Івановичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1035 для 

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

Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту.         

                

      2. Передати гр. Підгурському Віктору Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1035 для 

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

Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, 12.   

 

     3. Зобов’язати гр. Підгурського Віктора 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 
            

      Горпинюк Микола                   . 



                                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ   
від «04» листопада 2021 року                                                         № 1337      

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2355 га 

для будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 

Крамарі, 1А, гр. Орловській Ніні Сергіївні 

  

 Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1, гр. Орловської Ніни 

Сергіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, 1А та 

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

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

                                                 

      1.Затвердити гр. Орловській Ніні Сергіївні технічну документацію із землеустрою 

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

0,2355 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1067 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, 

вул. Крамарі, 1А, землі  житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.           

              

      2. Передати гр. Орловській Ніні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2355 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1067 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спору  в с. Старий Почаїв, 

вул. Крамарі, 1А.   

 

     3. Зобов’язати гр. Орловську Ніну Сергіївну зареєструвати речові праві 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «04» листопада 2021 року                                № 1338 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2971 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв,  вул. Копані 

гр. Олещук Наталії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Некова,11, гр. Олещук Наталії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Почаїв вул. Копані, 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. Олещук Наталії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2971 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в тому 

числі рілля, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 
            

  

 

 

            

           
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада 2021 року                №  1339 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею  0,4500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 

Українки, гр. Зубкевичу Миколі 

Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, гр. Зубкевича Миколи Степановича, 

який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки 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. Зубкевичу Миколі Степановичу технічну документацію із 

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

місцевості)  площею 0,4500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1122 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 

Українки, землі сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зубкевичу Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1122 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 

Українки.  

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Миколу Степановича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                   Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1340 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 1,4505 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Гудзяк 

Людмилі Семенівні 

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. 13 Квітня, 25 кв. 46, гр. Гудзяк Людмили 

Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 

22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Гудзяк Людмилі Семенівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

1,4505 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0307 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати у власність гр. Гудзяк Людмилі Семенівні земельну ділянку площею 1,4505 га 

за кадастровим номером 6123487800:01:001:0307 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Гудзяк Людмилу Семенівну 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 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року                         № 1341 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2337 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Комарівка, вул. Шевченка, 18, гр. 

Жиглевич Світлані Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. Климова, 21, гр. Жиглевич Світлани 

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

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

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

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

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

ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Жиглевич Світлані Сергіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2337 га для будівництва та обслуговування 

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

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 

     
               

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року                            № 1342 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 

вул. Шевченка, 11, гр. Скороплясу Івану 

Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шумська, 73, гр. Скоропляса Івана 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

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

споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Скороплясу Івану Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

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

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року                              № 1343 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Будки, вул. Мочар, 21, гр. Чеку Степану 

Григоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 21, гр. Чека Степана 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. Будки, 

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

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Чеку Степану 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. Будки, вул. Мочар, 21, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

Міський голова                                                             Василь БОЙКО 

  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «04»  листопада 2021 року           № 1344 

  

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. Зарічна, 4а, гр. Подвірному 

Євгену Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, гр. Подвірного Євгена 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

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

споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

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

Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Подвірному Євгену Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Зарічна, 4а, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

 

Міський голова                                                     Василь БОЙКО 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року                     № 1345 

  

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. 

Валігури, вул. Шевченка, 14, гр. Кобилянській 

Тетяні Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 14, гр. Кобилянської Тетяни 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

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

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Кобилянській Тетяні Олександрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 14, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО 

Трофимлюк Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року           № 1346 

  

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. Валігури, вул. Шевченка, 13, гр. 

Кобилянському Мирославу Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 13, гр. Кобилянського 

Мирослава Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 

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

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

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Кобилянському Мирославу Степановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 13, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

  

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО  

     

                 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 »  листопада 2021 року           № 1347 

  

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. Валігури, 

вул. Польова, 4, гр. Кобилянському Миколі 

Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Польова, 4, гр. Кобилянського Миколи 

Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

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

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Кобилянському Миколі Степановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Польова, 4, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

Міський голова                                                       Василь БОЙКО  

                  Трофимлюк Наталія 

  

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року       № 1348 

  

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, гр. Козак 

Марії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, гр. Козак Марії Василівни, яка просить надати 

дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козак Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 1,01 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Будки», згідно сертифіката серії ТР №0059186 

виданого Кременецькою районною державною адміністрацією 22 січня 1997 року та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.08.2021 року, спадкова справа № 

120/221. 

    
2. Зобов’язати гр. Козак Марію Василівну 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 
 

                 Пацула Віталій 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1349 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,4900 га, 0,3400 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Комарівка, 

гр.  Пашко Тетяні Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Підлипки, Дубенського району, вул. Четвертного, 75, 

гр. Пашко Тетяни Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, 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. Пашко Тетяні Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4900 га та 0,3400 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

Трофимлюк Наталія 

 

 
            

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1350 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,6000 га, 0,0750 га, 0,5900 га, 0,0800 га, 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Комарівка, 

гр.  Пацулі Надії Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Л.Українки, 28, гр. Пацули Надії 

Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Надії Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площами 0,6000 га, 0,0750 га, 0,5900 га, 

0,0800 га та 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1351 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,0000 га 

для ведення особистого селянського 

господарства  в  с.  Комарівка, гр. Годованій 

Віті Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липова, 3, гр. Годованої Віти 

Дмитрівни, 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, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Годованій Віті Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1352 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,9779 

га, 0,5447 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Комарівка, гр.  

Сотнічуку Роману Костянтиновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Молодіжна, 20, гр. Сотнічука Романа 

Костянтиновича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Сотнічуку Роману Костянтиновичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,9779 га та 

0,5447 га  для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 
 

            
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1353 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,2918 га, 0,5914 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Будки, гр.  

Чеку Петру Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 21, гр. Чека Петра Степановича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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. Чеку Петру Степановичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2918 га та 0,5914 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

Трофимлюк Наталія 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1354 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,3600 га, 0,6000 га та 0,8300 га для ведення 

особистого селянського   господарства в с. 

Комарівка, гр. Валігурі Михайлу 

Леонідовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Михайла 

Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Михайлу Леонідовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3600 га, 

0,6000 га та 0,8300 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                  Василь БОЙКО 
 

           

                 

 

 

 

  
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1355 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,5600 га, 0,3000 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Комарівка, 

гр.  Валігурі Любові Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Любові 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Любові Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5600 га та 0,3000 га  для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                       № 1356 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,6000 

га, 0,6000 га, 0,4500 га для ведення 

особистого селянського   господарства в с. 

Комарівка, гр.  Валігурі Сергію Леонідовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Л.Українки, 15, гр. Валігури Сергія 

Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Сергію Леонідовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,6000 га, 0,6000 га  та 

0,4500 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

 
            
                                                                               

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1357 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2800 га 

для ведення особистого селянського   

господарства в с. Комарівка, гр. Ксьондзу 

Андрію Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 41, гр. Ксьондза Андрія 

Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ксьондзу Андрію Степановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2800 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 

 
                                                                               

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1358 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2900 га 

для ведення особистого селянського   

господарства в с. Комарівка, гр. Поповчак 

Аллі Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька 31б, кв. 1, гр. Поповчак 

Алли Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Поповчак Аллі Володимирівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2900 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
Трофимлюк Наталія 

 

 
            

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1359 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

1,2900 га для ведення особистого 

селянського господарства за межами  с. 

Валігури на території Почаївської міської 

ради, гр. Валігурі Ірині Валеріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 19а, гр. Валігури Ірини 

Валеріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Валігури 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”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Ірині Валеріївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2900 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Валігури на території Почаївської 

міської ради, за рахунок земельної ділянки комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства, 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 
 

   

                  

                                                                               

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1360 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,5050 

га, 1,4950 га для ведення особистого 

селянського   господарства  за межами с. 

Комарівка на території Почаївської міської 

ради, гр. Ковальчуку Володимиру 

Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шевченка, 49/22, гр. Ковальчука 

Володимира Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Комарівка на території Почаївської міської ради, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Володимиру Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5050 га та 

площею 1,4950 га для ведення особистого селянського господарства за межами с. 

Комарівка на території Почаївської міської ради, за рахунок земель загального 

користування, 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 
     

                 

                                                                               



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                          № 1361 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок площами 0,5000 га, 1,4950 га 

для ведення особистого селянського   

господарства  за межами с. Комарівка на 

території Почаївської міської ради,  гр.  

Середович Вірі Борисівні 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Акімова, 15 б, гр. Середович Віри 

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

у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами 

с. Комарівка на території Почаївської міської ради, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Середович Вірі Борисівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5000 га та площею 1,4950 

га для ведення особистого селянського господарства за межами с. Комарівка на 

території Почаївської міської ради, за рахунок земель загального користування, 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 
     

                     

                                                                               



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                         № 1362 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства    

площами 0,4700 га, 0,6000 га в с. Валігури та 

площею 0,5400 га за межами с. Валігури на 

території Почаївської міської ради, гр.  

Олещук Зінаїді Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 9 а, гр. Олещук Зінаїди 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури та за межами с. Валігури 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. Олещук Зінаїді Олександрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,4700 га, 0,6000 га в с. Валігури та площею 

0,5400 га за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування та 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 
 

                    

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1363 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського  господарства площею 

0,1284 га за межами с. Будки на території 

Почаївської міської ради та площею 0,0863 га 

в с. Будки, гр. Пасічнику Віталію 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Мочар, 2, гр. Пасічника Віталія Васильовича, 

який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Будки та 

за межами с. Будки 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. Пасічнику Віталію Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1284 га за межами с. Будки на території 

Почаївської міської ради та  площею 0,0863 га в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування та 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 
 
Трофимлюк Наталія 

 

 

 

 

           
 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1364 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства   

площею 0,5300 га за межами с. Валігури 

на території Почаївської міської ради та 

площею 0,6000 га в с. Валігури, гр. 

Зубкевич Ірині Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 25, гр. Зубкевич Ірини 

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

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

Валігури та за межами с. Валігури 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. Зубкевич Ірині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,5300 га за межами с. Валігури на території Почаївської 

міської ради та площею 0,6000 га в с. Валігури, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування та земельної ділянки комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, 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 
 

                 

 Трофимлюк Наталія 

   

                 

                                                                               

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04  »  листопада 2021 року                        № 1365 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства  

площею 0,6300 га за межами с. Валігури 

на території Почаївської міської ради та 

площею 0,6000 га в с. Валігури, гр. 

Зубкевич Ларисі Лук’янівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Л. Українки, 9, гр. Зубкевич Лариси 

Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури та за межами 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. Зубкевич Ларисі Лук’янівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,6300 га за межами с. Валігури на території Почаївської 

міської ради та площею 0,6000 га в с. Валігури, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування та земельної ділянки комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства, 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 
 

          

                Трофимлюк Наталія 

 

 

 

     

                 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1366 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства  

площами 0,2300 га, 0,5500 га в с. Валігури, 

та площею 1,2200 га за межами с. Валігури 

на території Почаївської міської ради 

гр. Любчику Миколі Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 5, гр. Любчика Миколи 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури та за межами с. Валігури 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. Любчику Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для особистого 

селянського господарства площами 0,2300 га, 0,5500 га в с. Валігури та площею 

1,2200 га за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування та земельної ділянки 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, 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 
Трофимлюк Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1367 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства  

площами 0,5600 га в с. Валігури, та 

площами 0,5600 га, 0,4900 га за межами с. 

Валігури на території Почаївської міської 

ради, гр. Шлапчинському Віктору 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Польова, 1, гр. Шлапчинського Віктора 

Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури та за межами с. Валігури 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. Шлапчинському Віктору Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,5600 га  в с. Валігури та площами 0,5600 га, 

0,4900 га за межами с. Валігури на території Почаївської міської ради, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування та земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства, 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 
 

 
                Трофимлюк Наталія 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1368 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Травнева, 22, гр. Костюк Ользі Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 9, гр.  Костюк Ольги 

Володимирівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Травнева, 22  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Костюк Ользі Володимирівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0405 для будівництва 

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

вул. Травнева, 22, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Костюк Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0405 для будівництва 

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

вул. Травнева, 22. 

 

3. Зобов’язати гр. Костюк Ольгу Володимирівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1369 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Комарівка,   вул.   Шевченка,   42,   гр.   Чернобаю 

Олександру Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 44, гр. Чернобая Олександра 

Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Шевченка, 42, 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. Чернобаю Олександру Миколайовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0294 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарівка, вул. Шевченка, 42, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Чернобаю Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0294 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарівка, вул. Шевченка,42. 

 

3. Зобов’язати гр. Чернобая Олександра Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

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

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  « 04  »  листопада 2021 року                 № 1370 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки,   

вул.  Вовчики,   12,   гр.   Жилюк Теклі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Теклі 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. Будки, вул. 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Жилюк Теклі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0392 для будівництва та 

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

Вовчики, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Жилюк Теклі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0392 для будівництва та 

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

Вовчики, 12. 

 

3. Зобов’язати гр. Жилюк Теклю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1371 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею  0,4000 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Будки,  

гр. Жилюк Оксані Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Оксани 

Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Будки 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. Жилюк Оксані Степанівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,4000 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0381 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 

призначення,  в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Жилюк Оксані Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4000 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0381 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки.  

 

3. Зобов’язати гр. Жилюк Оксану Степанівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
від  « 04 » листопада 2021 року                           № 1372 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами  0,3468 га, 0,1905 га, 0,1026 га та 0,1252 га  

для ведення особистого селянського господарства  

в с. Будки, гр. Жилюк Теклі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 12, гр. Жилюк Теклі Іванівни, яка 

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

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

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

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Жилюк Теклі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площами: 

- 0,3468 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0722; 

- 0,1905 га, за кадастровим номером 6123481000:02:001:0391; 

- 0,1026 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0388; 

- 0,1252 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0387 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення,  в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Жилюк Теклі Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки площами: 

-     0,3468 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0722; 

-     0,1905 га, за кадастровим номером 6123481000:02:001:0391; 

-     0,1026 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0388; 

-     0,1252 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0387,  

      для ведення особистого селянського господарства в с. Будки.  

 

3. Зобов’язати гр. Жилюк Теклю Іванівну 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 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                      № 1373 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність площами 

0,2100 га, 0,1700 га, 0,3950 га, 0,1500 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Наконечній 

Ганні Кирилівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Лісна, 39, гр. Наконечної Ганни 

Кирилівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

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

Закону України “Про місцеве самоврядування в 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. Наконечній Ганні Кирилівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2100 га, 0,1700 га, 0,3950 

га, 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

 

 Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

 

  

                  

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1374 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 

1,0100 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Наконечному Олегу Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Лісна, 39, гр. Наконечного Олега  

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

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

Закону України “Про місцеве самоврядування в 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. Наконечному Олегу Миколайовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0100 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

Заревняк  Алла 

                  

 
 

 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                         № 1375 

 

Про надання дозволу на виготовлення  проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на 

умовах оренди для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в с. Лосятин,  ВАТ 

“Тернопільобленерго” 

 

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець 

І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що 

знаходиться у с. Лосятин, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123,124 Земельного кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на умовах оренди для 

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

передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 

с. Лосятин ( ЗТП-319). 

 

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення 

робіт з землеустрою та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 

законодавством  порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

 Совбецька Наталія 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                         № 1376 

 

Про надання дозволу на виготовлення  проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на 

умовах оренди для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в с. Лосятин,  ВАТ 

“Тернопільобленерго” 

 

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго” гр. Юхимець 

І.Ю., який просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що 

знаходиться у с. Лосятин, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,123,124 Земельного кодексу України, 

Закону України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго” на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на умовах оренди для 

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

передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 

с. Лосятин ( ЗТП-342). 

 

2. ВАТ “Тернопільобленерго” замовити та розробити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у проєктній організації, яка має ліцензію на проведення 

робіт з землеустрою та подати його на розгляд та затвердження у встановленому 

законодавством  порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

                 Міський голова                                                                     Василь БОЙКО 
 

 Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1377 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,1138 га, 0,3119 га, 0,0440 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. 

Залевському Івану Андрійовичу 

 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Надрічна, 35, гр. Залевського Івана 

Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Залевському Івану Андрійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1138 га, 

0,3119 га, 0,0440 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                        № 1378 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,1032 га, 0,1539 га, 0,0973 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. 

Петровській Іраїді Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 33, гр. Петровської Іраїди 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 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. Петровській Іраїді Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1032 га, 0,1539 га, 0,0973 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 

 

 
 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року                               № 1379 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,2987 га, 

0,2143 га в с. Борщівка, та площею 0,4284 га за 

межами с. Борщівка на території Почаївської 

міської ради, гр.  Домніцькому Леоніду 

Володимировичу  

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка вул. Заболотна, 62, гр. Домніцького Леоніда 

Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в 

с. Борщівка та за межами 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. Домніцькому Леоніду Володимировичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,2987 га 0,2143 га в с. Борщівка, та площею 0,4284 

га, що знаходиться за межами с. Борщівка на території Почаївської міської ради, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування та 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 
 

           

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року                       № 1380 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,2400 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с. 

Лосятин,  гр. Федейко Марії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Федейко Марії Іванівни, яка просить 

надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, 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. Федейко Марії Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2400 га для будівництва та 

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

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

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 
               

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

           Стахановська Лариса 

 

  



                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                              № 1381 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки площею 0,0400 га для  

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд, 

підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості на умовах оренди 

в с. Лосятин вул. Ясна, 15б  

гр. Гукайло Миколі Леонідовичу 

 

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

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Гукайло Миколі Леонідовичу на виготовлення проєкту 

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

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

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

15б. 

2. Зобов’язати гр. Гукайла Миколу Леонідовича замовити виготовлення проєкту 

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

виконання цих робіт. 

3. Виготовлену проектну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку. 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1382 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площами 0,2204 га, 0,2588 га в с. Лосятин та 

площами 0,1665 га, 0,1659 га, 0,1530 га за 

межами с. Лосятин на території Почаївської 

міської ради, гр. Іськову Петру Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Іськова Петра Васильовича, який просить 

надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та за межами с. 

Лосятин 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. Іськову Петру Васильовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площами 0,2204 га, 0,2588 га в с. Лосятин та площами 0,1665 га, 0,1659 

га, 0,1530 га за межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування та 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 
 

          Придатко Віктор 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                  № 1383 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площами 0,1551 га в с. Лосятин та площами 

0,2367 га, 0,1300 га за межами с. Лосятин на 

території Почаївської міської ради, гр. 

Вихованець Марії Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 11, гр. Вихованець Марії 

Тимофіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Лосятин та за межами с. Лосятин 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. Вихованець Марії Тимофіївні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1551 га в с. Лосятин та площами 0,2367 га, 0,1300 га за 

межами с. Лосятин на території Почаївської міської ради, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування та 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 
 
Придатко Віктор 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  « 04 » листопада  2021 року       № 1384 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3189 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. Сергієнко 

Галині Лук’янівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Львів вул. А.Лінкольна, 10а, кв. 150, гр. Сергієнко 

Галини Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

земельних відносин, 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. Сергієнко Галині Лук’янівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3189 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

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

 
 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

          Придатко Віктор 

 

 

 

 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                         № 1385 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,2652 га, 0,2872 га, 0,3035 га, 0,2657 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр. Шаповалу 

Анатолію Юхимовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Шаповала Анатолія Юхимовича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шаповалу Анатолію Юхимовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2652 га, 

0,2872 га, 0,3035 га, 0,2657 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 
 

          Придатко Віктор 

                  

                  

 

 

 

 
 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року                                № 1386 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,2446 га, 0,2344 га, 0,5715 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Лосятин,  гр.  Саган Раїсі Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 56 гр. Саган Раїси 

Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Саган Раїсі Андріївні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2446 га, площею 0,2344 

та площею 0,5715 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому 

числі ріллі. 

 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                 Василь БОЙКО 
 

 

 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року               № 1387 

 

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. 

Левківці, 31 гр. Ахтанін Орисі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Левківці, 31, гр. Ахтанін Орисі 

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. 

Лосятин, вул. Левківці, 31, 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. Ахтанін Орисі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0694 для будівництва та 

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

вул. Левківці, 31 землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

2. Передати гр. Ахтанін Орисі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0694 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Левківці, 31.  

3.  Зобов’язати гр. Ахтанін Орисю Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 » листопада 2021 року                      № 1388 

 

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. 

Варшавська, 34, гр. Деркач Катерині 

Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Катерини 

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. 

Лосятин, вул. Варшавська, 34, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Деркач Катерині Іванівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0677 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, землі житлової та громадської забудови, 

в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Деркач Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0677 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 34.  

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

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада 2021 року               № 1389 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1104 га для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Варшавська, 30, гр. Деркач Раїсі 

Григорівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Раїси 

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. 

Лосятин, вул. Варшавська, 30, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Деркач Раїсі Григорівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1104 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0713 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 30, землі житлової та громадської забудови, 

в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Деркач Раїсі Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1104 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0713 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 30.  

3.  Зобов’язати гр. Деркач Раїсу Григорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку. 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

          Стахановська Лариса 



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада 2021 року                       № 1390 

 

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. Борщівка, 

вул. Заболотна, 32а, гр. Коцюбі Григорію 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, гр. Коцюби Григорія 

Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Борщівка, вул. Заболотна, 32а, 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. Коцюбі Григорію Васильовичу технічну документацію із 

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

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0028 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а, землі житлової та громадської забудови, 

в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Коцюбі Григорію Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0028 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Борщівка, вул. Заболотна, 32а.  

3.  Зобов’язати гр. Коцюбу Григорія 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 
           



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 » листопада 2021 року            № 1391 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площами 0,4938 га, 0,2296 га 

та 0,0849 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лосятин, 

гр. Деркач Катерині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 34, гр. Деркач Катерини 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити гр. Деркач Катерині Іванівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,4938 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0696, площею 0,2296 

га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0697 та площею 0,0849 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0706 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Деркач Катерині Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,4938 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0696, площею 0,2296 

га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0697 та площею 0,0849 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0706 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Деркач Катерину Іванівну 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 
           



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  « 04 » листопада 2021 року                    №  1392 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок із 

зміною їх цільового призначення площами 

0,2626 га, 1,4362 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості на умовах оренди в с. 

Лосятин, вул. Ясна, 12, ТОВ « Екофрутс» 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «Екофрутс» про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок із зміною їх цільового призначення для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12, керуючись ст..ст. 

19,20,186,186-1 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 

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

пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити ТОВ «Екофрутс» проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із зміною їх цільового призначення площею 0,2626 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1560 та площею 1,4362 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1559  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12. 

2. Передати ТОВ «Екофрутс» земельні ділянки в оренду на 25 років з 01.01.2022 р. 

площею 0,2626 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1560 та площею 1,4362 

га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1559 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в с. Лосятин, вул. Ясна, 12. 

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

4. Зобов’язати ТОВ «Екофрутс» заключити договір оренди земельної ділянки з 

Почаївською міською радою. 

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 

Придатко Віктор 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                          № 1393 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки комунальної  

власності площею 8,1000 га на дві земельні 

ділянки площами 8,0800 га та 0,0200 га  

за межами населеного пункту с. Ридомиль  

на території Почаївської міської ради 

 

Розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

площею 8,1000 га на дві земельні ділянки площами 8,0800 га та 0,0200 га за межами 

населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, п.2 

ч.2,ч.6 ст.79-1, ч.12 ст.186 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні », ст. 19, ст. 25, ст.56 Закону України «Про землеустрій», 

Законом України «Про державний земельний кадастр», з метою ефективного та 

раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 8,1000 га, цільове призначення: землі 

запасу за кадастровим номером 6123486800:01:001:2454 на дві земельні ділянки площами 

8,0800 га та 0,0200 га за межами населеного пункту с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради. 

 

2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

                   

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 04 » листопада 2021 року        № 1394 

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) площею 

0,4400 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль, гр. 

Пилипчук Галині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Волиця-Польова, вул. Набережна, 2,  Теофіпольського 

району Хмельницької області гр. Пилипчук Галини Миколаївни, яка просить надати дозвіл 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства за межами с. Ридомиль, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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. Пилипчук Галині Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4400 га за кадастровим номером 

6123486800:01:001:2474 для ведення особистого селянського господарства за межами 

с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, 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

    
                   Кужель Святослав 

             

                    

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 04 »  листопада  2021 року       № 1395 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 2,11 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради,                     

гр. Морозовській Ганні Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки c. Ридомиль, вул. І. Франка, 4, гр. Морозовської Ганни 

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

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

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.55 

Закону України «Про землеустрій», ст.3,5,11 Закону України “Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам, земельних часток (паїв)», беручи до 

уваги сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0128202, виданий 

Кременецькою РДА 20.12.1996 року та рішення Кременецького районного суду від 17 серпня 

2021 року, справа №601/1404/21, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Морозовській Ганні Павлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського призначення 

розміром 2,11 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 

підприємства КСП «Ридомиль» на території Почаївської міської ради. 

2. Зобов’язати гр. Морозовську Ганну Павлівну замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка має відповідні дозволи 

(ліцензії) на виконання цих робіт. 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на розгляд та 

затвердження на сесії Почаївської міської ради в установленому чинним 

законодавством порядку. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

                   Кужель Святослав 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                            №  1396 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,1500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради, гр. Басу 

Віталію Миколайовичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 28, гр. Баса Віталія 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Ридомиль 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. Басу Віталію Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради, за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського призначення, в 

тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

Кужель Святослав 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                          № 1397 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,1500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Ридомиль на 

території Почаївської міської ради, гр. Басу 

Сергію Миколайовичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 28, гр. Баса Сергія 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами с. Ридомиль на території Почаївської 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”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Басу Сергію Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради, за рахунок земель запасу, землі сільськогосподарського призначення, в 

тому числі рілля. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

Кужель Святослав 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                                    № 1398 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 

0,2119 га, 0,1744 га, 0,1944 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. 

Джереленко Оксані Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 21, гр. Джереленко 

Оксани Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

земельних відносин, 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. Джереленко Оксані Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2119 га, 0,1744 га, 0,1944 

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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                                   № 1399 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,0961 

га, 0,1157 га та 0,0956 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Гринюк Раїсі Андріївні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, гр. Гринюк Раїси Андріївни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

земельних відносин, 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. Гринюк Раїсі Андріївні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок  площами 0,0961 га, 0,1157 га та 0,0956 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                      № 1400 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1285 

га, 0,0907 га та 0,1440 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Грищук Іванні Анатоліївні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 18, гр. Грищук Іванни 

Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Грищук Іванні Анатоліївні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1285 га, 0,0907 га та 

0,1440 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                      № 1401 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2693 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Кармазенко 

Світлані Андріївні 

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 113, кв. 9, гр. 

Кармазенко Світлани Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Кармазенко Світлані Андріївні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,2693 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                             № 1402 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1219 

га, 0,0450 га та 0,0686 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Ковальчуку Олексію 

Петровичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 22, гр. Ковальчука Олексія 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Олексію Петровичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1219 га, 

0,0450 га та 0,0686 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                      № 1403 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1573 

га, 0,8111 га та 0,0865 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Мороз Іванні Іванівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 38, гр. Мороз Іванни 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

земельних відносин, 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. Мороз Іванні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1573 га, 0,8111 га та 0,0865 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                              № 1404 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2454 

га, 0,1617 га, 0,1280 га, 0,1100 га, 0,1862 та 

0,6285 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Онищук Аллі 

Степанівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Грабова, 13, гр. Онищук Алли 

Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Онищук Аллі Степанівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,2454 га, 0,1617 га, 0,1280 

га, 0,1100 га, 0,1862 га та 0,6285 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                      № 1405 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1131 

га, 0,4191 га, 0,1400 га та 0,1538 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Сиротюку Сергію 

Миколайовичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Прокопова, 35, кв. 1, гр. Сиротюка Сергія 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

земельних відносин, 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. Сиротюку Сергію Миколайовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1131 га, 

0,4191 га, 0,1400 га та 0,1538 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 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   « 04 »  листопада 2021 року                      № 1406 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

площами 0,2136 га, 0,0719 га, 0,4429 га, 0,4842 

га в с. Ридомиль та площами 0,3334 га, 0,3700 

га за межами с. Ридомиль на території 

Почаївської міської ради, гр. Ящук Вірі 

Іванівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Лісна, 10, гр. Ящук Віри Іванівни, яка 

просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та за 

межами с. Ридомиль 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. Ящук Вірі Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площами 0,2136 га, 0,0719 га, 0,4429 га 0,4842 га, в с. Ридомиль, та 

площами 0,3334 га 0,3700 га за межами в с. Ридомиль на території Почаївської міської 

ради, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування та за 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

Кужель Святослав 

 
 

                



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    « 04 » листопада 2021 року                       № 1407 

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, 14,  гр. Гринюку 

Віталію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 14, гр. Гринюка Віталія 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Гринюку Віталію Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0855 для будівництва і 

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

вул. Кривуля, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гринюку Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0855 для будівництва і 

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

вул. Кривуля, 14. 

 

3. Зобов’язати гр. Гринюка Віталія 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 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 » листопада 2021 року                       № 1408 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. 

Ридомиль, вул. Батівка, 5,  гр. Гринюку Івану 

Федоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Батівка, 5, гр. Гринюка Івана 

Федоровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гринюку Івану Федоровичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0365 для будівництва і 

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

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

 

2. Передати гр. Гринюку Івану Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0365 для будівництва і 

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

вул. Батівка, 5. 

 

3. Зобов’язати гр. Гринюка Івана Федоровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавстом 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 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 »  листопада 2021 року                       № 1409 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,4382 га, 0,1192 га; 0,4959 га для 

ведення особистого селянського господарства в  

с. Ридомиль,  гр. Гринюку Віталію Івановичу  

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 14, гр. Гринюка Віталія 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гринюку Віталію Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,4382  га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0858 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1192  га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0871 в с. Ридомиль; 

- площею 0,4959 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0901 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гринюку Віталію Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,4382 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0858 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1192 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0871 в с. Ридомиль; 

- площею 0,4959 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0901 в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Гринюка Віталія Івановича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством  порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

     



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 04 » листопада 2021 року                       № 1410 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,2755 га; 0,1683 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. 

Ридомиль,  гр. Шостак Олені Тимофіївні  

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 35, гр. Шостак Олени 

Тимофіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шостак Олені Тимофіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,2755 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0846 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1683 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0886 в с. Ридомиль 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шостак Олені Тимофіївні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,2755 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0846 в с. Ридомиль; 

- площею 0,1683 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0886 в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Шостак Олену Тимофіївну 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 

   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1411 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 1,8802 га та 0,1003 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ради гр. Кармазенку 

Віктору Івановичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березюкова, 31, гр. Кармазенка Віктора 

Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади, 

керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 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. Кармазенку Віктору Івановичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 1,8802 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2547 та площею 0,1003 га 

за кадастровим номером 6123486800:01:001:2550 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Кармазенку Віктору Івановичу земельні ділянки площею 1,8802 

га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2547 та площею 0,1003 га за кадастровим 

номером 6123486800:01:001:2550 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Почаївської міської ради. 
 

3. Зобов’язати гр. Кармазенка Віктора Івановича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

         Кужель Святослав 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1412 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 1,1641 га, 2,2582 га, 0,1014 

га, 0,1004 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території 

Почаївської міської ради гр. Кучеру Петру Івановичу 

Розглянувши заяву жителя с Ридомиль, гр. Кучера Петра Івановича, який просить 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 

Земельного кодексу України, ст.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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр.  Кучеру Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площами: 

- 1,1641 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2555; 

- 2,2582 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2553; 

- 0,1014 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2554; 

- 0,1004 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2552, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати гр. Кучеру Петру Івановичу у власність земельні ділянки площами: 

            -     1,1641 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2555; 

-     2,2582 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2553; 

-     0,1014 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2554; 

-   0,1004 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2552, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської  ради. 
 

3. Зобов’язати гр. Кучера Петра Івановича зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 

Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

Кужель Святослав 

         



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 » листопада  2021 року        № 1413 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1018 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Сороці 

Параскеві Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 1, Сороки Параскеви 

Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 

22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Сороці Параскеві Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1018 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2546 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Сороці Параскеві Василівні земельну ділянку площею 0,1018 га 

за кадастровим номером 6123486800:01:001:2546 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 
 

3. Зобов’язати гр. Сороку Параскеву Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  
 

Міський голова         Василь БОЙКО 
 

 

Кужель Святослав 

         



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 04 »  листопада  2021 року        № 1414 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 3,7656 га та 0,0842 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Почаївської міської ради, гр. 

Стецюк Раїсі Михайлівні 

Розглянувши заяву жительки с Ридомиль, вул. Березина, 26, Стецюк Раїси Михайлівни, 

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 ради, керуючись ст. 12, 

22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.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 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Стецюк Раїсі Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

3,7656 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2549 та площею 0,0842 га за 

кадастровим номером 6123486800:01:001:2551 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Стецюк Раїсі Михайлівні земельні ділянки площею 3,7656 га за 

кадастровим номером 6123486800:01:001:2549 та площею 0,0842 га за кадастровим 

номером 6123486800:01:001:2551 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Стецюк Раїсу Михайлівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                                         Василь БОЙКО 

Кужель Святослав 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «04»  листопада  2021 року        № 1415 
 

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  

площею 0,5000 га для розміщення, будівництва,  

експлуатації та обслуговування будівель і споруд  

об'єктів енергогенеруючих підприємств,  

установ і організацій, що надається в оренду  

ТОВ «ЮФБ Лосятин» за межами населеного  

пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Лосятин», які просять затвердити технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку 

земель», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що 

надається в оренду ТОВ «ЮФБ Лосятин» за межами населеного пункту с. Лосятин на 

території Почаївської міської ради для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій, площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 з 

визначеною сумою 155753,92 грн. 

 

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 
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