
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 року №654

Про реорганізацію клубних 
закладів Почаївської 
територіальної громади

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

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати клуб с. Борщівка-філія Почаївського міського будинку 
культури шляхом приєднання до клубу с Лосятин - філії Почаївського 
міського будинку культури.
2. Реорганізувати клуб с. Валігурі - філія Почаївського міського будинку 
культури шляхом приєднання до Будківського сільського будинку культури - 
філії Почаївського міського будинку культури.
3. Реорганізувати клуб с. Камарівка - філія Почаївського міського 
будинку культури шляхом приєднання до Будківського сільського будинку 
культури - філії Почаївського міського будинку культури.
4. Реорганізувати клуб с. Старий Тараж - філія Почаївського міського 
будинку культури шляхом приєднання до РидомильСького сільського 
будинку культури - філії Почаївського міського будинку культури.
5. Утворити та затвердити склад комісії по реорганізації клубів с 
Борщівка, с. Валігурі, с. Комарівка, с. Старий Тараж, згідно додатку 1.
6. Перейменувати «Почаївський міський будинок культури» в «Центр 
культури та дозвілля м. Почаїв».
7. Перейменувати Будківський сільський будинок культури - філія 
Почаївського міського будинку культури в «Центр культури та дозвілля с. 
Будки- філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв».



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

8. Перейменувати Ридомильський сільський будинок культури - філія 
Почаївського міського будинку культури в «Центр культури та дозвілля с. 
Ридомиль — філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв».
9. Перейменувати клуб с. Лідихів - філія Почаївського міського будинку 
культури в клуб с Лідихів - філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв».
10. Перейменувати клуб с. Лосятин - філія Почаївського міського будинку 
культури в клуб с Лосятин — філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв.
11. Перейменувати клуб с. Старий Почаїв - філія Почаївського міського 
будинку культури в клуб с. Старий Почаїв - філія Центру культури та дозвілля 
м. Почаїв.
12. Затвердити положення про «Центр культури та дозвілля с. Будки - філія 
Центру культури та дозвілля м. Почаїв», згідно додатку 2.
13. Затвердити положення про «Центр культури та дозвілля с. Ридомиль - 
філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв, згідно додатку 3.
14. Затвердити положення про клуб с. Лосятин - філія Центру культури та 
дозвілля м. Почаїв, клуб с. Лідихів - філія Центру культури та дозвілля м. 
Почаїв, клуб с. Старий Почаїв - філія Центру культури та дозвілля м. Почаїв 
згідно додатків 4,5,6.
15. Затвердити статут «Центру культури та дозвілля м. Почаїв» згідно 
додатку 7.
16. Затвердити структуру та штатний розпис Ц^^н^^р^у культури та дозвілля 
м. Почаїв, згідно додатку 8.
17. Встановити, що пункт 15 цього рішення вводиться в дію з 01.10.2021 
року.
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію нітарних питань.

Місьі

Чубик А
Бондар 
Мамчур

В.С. Бойко



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 року №655

Про надання дозволу на 
порушення режиму тиші

З метою забезпечення культурних потреб і організації відпочинку 
населення під час святкування Дня міста Почаїв 25 липня 2021 року, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на порушення режиму тиші (п.З Р.14 Правил 
благоустрою, санітарного утримання території забезпечення чистоти і 
порядку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади) та 
проведення святкових заходів з нагоди Дня міста Почаїв до 23:59 год. 25 
липня 2021 року та до 01:00 год 26 липня 2021 року.

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

/
В.С. Бойко



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «24 » червня 2021 р. №656

Про встановлення єдиного податку 
на території Почаївської ТГ

Відповідно до статей 7, 10 підпункту 12.3 статті 12, статті 291-296 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та 
керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Почаївської міської територіальної громади єдиний 
податок.

1.2. Установити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 
незалежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць 
(фіксовані ставки):

1.1.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) періоду;

1.1.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
періоду.

Застосування інших ставок єдиного податку здійснюється відповідно до 
Податкового кодексу України.

2. Установити, що елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт 
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, 
строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату 
податку визначено ст. 291-300 Податкового кодексу України.

3. Єдиний податок сплачується платниками за місцем податкової адреси та 
зараховується до бюджету Почаївської міської об’єднаної територіальної громади згідно 
з кодами бюджетної класифікації доходів.

4. Оприлюднити дане рішення не пізніше як у десятиденний строк після його 
затвердження.

5. Надати в Кременецьке управління ГУ ДПС у Тернопільській області 
інформацію щодо ставок єдиного податку на території Почаївської ТГ.



 

 

 

 

 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва.

7. Рішення № 2449 від 24 червня 2020 року визнати таким, що втратило чинність 
з моменту набрання чинності даного рішення.

8. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

В.С.Бойко



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 р. №657

Про встановлення 
ставок і пільг із сплати земельного 
податку

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статей 269-289 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), 
Постанови КМУ №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Почаївської міської територіальної громади:

1.1. Ставки земельного податку на території Почаївської ТГ згідно з додатком 1;
1.1. Пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку за 
переліком згідно з додатком 2. '

2. Установити, що елементи плати за землю: платники податку, об’єкт 
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий 
період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про 
обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст. 269-289 
Податкового кодексу України.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

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

5. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради № 2446 від 24 червня 2020 року.

В.С.Бойко



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 р. 658

Про встановлення 
ставок і пільг із сплати земельного 
податку на території
с. Старий Тараж та с. Комарин

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статей 269-289 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), 
Постанови КМУ №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території с. Старий Тараж та с. Комарин:

1.1. Ставки земельного податку на території с. Старий Тараж та с. Комарин 
згідно з додатком 1;
1.1. Пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку за 
переліком згідно з додатком 2.

2. Установити, що плати за землю: платники податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий 
період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про 
обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст. 269-289 
Податкового кодексу України.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

4. К^с^птр^о^ль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з ни^і^с^нь 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА
ІІОЧАЇВС ' ЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМЕ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 р. №659

Про встановлення 
ставок і пільг із сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), 
Постанови КМУ №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської ради:

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з 

додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 

додатком 2.

2. Визначити елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки:

2.1. порядок обчислення суми податку відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статі

266 Податкового кодексу України;

2.2. платників податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування відповідно до 

пунктів 266.1,266,2,1 266,3 статті 266 Податкового кодексу України;

2.3. податковий період відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового 

кодексу України;

2.4. порядок сплати податку відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового 

кодексу України;

2.5. строк сплати податку відповідно до пункту 266.10 статті 266 Податкового 

кодексу України;

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

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



 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради № 2447 від 24 червня 2020 року.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року

Нечай Т Ю

В.С. Бойко



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 р. №660

Про встановлення податку на майно 
в частині транспортного податку

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та 
керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської територіальної громади податок 
на майно в частині транспортного податку згідно з додатком 1.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

3. Надати до Кременецького управління ГУ ДПС у Тернопільській області 
інформацію щодо ставок податку на майно в частині транспортного податку.

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

5. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради № 2448 від 24 червня 2020 року.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

від « 24 » червня 2021 р. №661

РІШЕННЯ

Про встановлення 
туристичного збору 
на території Почаївської ТГ

Відповідно до статей 7, 10 підпункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-Vl (зі змінами та доповненнями) та 
керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської територіальної громади 
туристичний збір згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного 
збору згідно з додатком 2.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

4. Надати в Кременецьке управління ГУ ДПС у Тернопільській області 
інформацію щодо ставок туристичного збору на території Почаївської ТГ.

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

6. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради рішення № 2450 від 24 червня 2020 року.

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

Нечай Т.Ю.

В.С. Бойко



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

від «24» червня 2021 року № 662

РІШЕННЯ

Про припинення договору 
оренди нежитлового приміщення, 
що належить до спільної власності 
територіальної громади м. Почаїв

Розглянувши лист обласної комунальної аптеки № 42 від 14.06.2021р. за вхід. 
№517, з метою упорядкування орендних відносин на території Почаївської 
територіальної громади, відповідно до п. 9.3. договору оренди нежитлового 
приміщення, що належить до спільної власності територіальної громади м. Почаїв від 
01.08.2007р. із змінами, керуючись ч.2 ст. 24 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна», ст. 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити достроково договір оренди нежитлового приміщення, що належить до 
спільної власності територіальної громади м. Почаїв від 01.08.2007р. із змінами, 
за взаємною згодою сторін з 01 липня 2021р.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти Акт приймання- 
передачі орендованого приміщення з обласною комунальною аптекою № 42, 
площею 152,5 кв.м., що розміщене за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Обласній комунальній аптеці № 42 провести повний розрахунок по сплаті 
орендної плати з Почаївською міською радою та енергоносіїв, згідно договору 
оренди нежитлового приміщення, що належить до спільної власності 
територіальної громади від 01.08.2007р. із змінами.

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

ІС/



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

від «24» червня 2021 року №663

РІШЕННЯ

Про закріплення права користування 
нежитловим приміщенням по вулиці 
Шевченка, 15, м. Почаїв

Відповідно до ст. 24 Господарського Кодексу України, ст. 327 Цивільного 
Кодексу України, керуючись п. ЗО ст. 26 та п. 4 ст. 29 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління перший поверх та частину 
другого поверху нежитлового приміщення (будівлі) інтернату «А2» 
комплексу будівель опорного закладу «Почаївська загальноосвітня школа I
III ступенів» Почаївської міської ради, що знаходиться за адресою вулиця 
Шевченка, 15, м. Почаїв, площею 464,9 кв. м. (по першому поверсі - 223,7 
кв.м., по другому поверсі - 241,2 кв.м.) за Почаївським будинком дитячої 
творчості та спорту.

2. Почаївському будинку дитячої творчості та спорту здійснювати витрати по 
оплаті комунальних послуг, енергоносіїв та проведення поточних ремонтів 
частини нежитлової будівлі інтернату «А2» комплексу будівель опорного 
закладу «Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Почаївської 
міської ради, площею 464, 9 кв. м.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку.

Петровський СХІЩ. 
Максимчук C.B. 
Бондар Г.В. 
Мамчур С.М.

Міськ В.С. БОЙКО



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про укладення договорів оренди 
комунального майна

№664

Розглянувши лист Акціонерного товариства «Укрпошта» в особі директора 
Тернопільської дирекції AT «Укрпошта» Гринчишин Л.В. № 442-01-109 від 12.11.2020р., з 
метою ефективного використання комунального майна, жителям громади, відповідно до ст. 
6, ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

1.1. частину нежитлового приміщення адмінбудинку Почаївської міської ради, 
площею 45,5 кв.м., що розміщене за адресою с. Лосятин, вул. Варшавська, 23;

1.2. частину нежитлового приміщення адмінбудинку Почаївської міської ради, 
площею 14,2 кв.м., що розміщене за адресою с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7;

1.3. частину нежитлового приміщення площею 24,6 кв.м., що розміщене за адресою с. 
Комарівка, вул. Шевченка, 4;

1.4. частину нежитлового приміщення адмінбудинку Почаївської міської ради, 
площею 24,1 кв.м., що розміщене за адресою с. Ридомиль, вул. Центральна, 93.

2. Передати в оренду частину нежитлових приміщень вказаних у п.1 даного рішення для 
розміщення поштових відділень Тернопільської дирекції AT «Укрпошта».

3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити печаткою договір 
оренди нерухомого майна на частини нежитлових приміщень вказаних у п.1 даного 
рішення з Тернопільською дирекцією Акціонерного товариства «Укрпошта» на

3.1.
3.2.

наступних умовах:
мета оренди - розміщення поштових відділень AT «Укрпошта»;
орендна плата відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно 
комунальної власності територіальної громади м. Почаїв та пропозиції її розподілу 
та становить 1 грн./рік;
термін дії договору оренди - 2 роки 11 місяців.3.3.

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

—"Z^°Zr—г-д 4
-0 О

’ I _1 ' < J \ .іТ0лова

* -7
V і

Місь
Максимчую^^В. о
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.\\ 

В.С. БОЙКО



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

від «24» червня 2021 року №665

РІШЕННЯ

Про затвердження передавального 
акту КНП «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської 
міської ради

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Почаївська 
районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради № 292 від 02.03.2021р., 
керуючись ст.26, п. 6 1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 101 від 24.12.2020р. «Про 
прийняття об'єктів з спільної власності територіальних громад Кременецького 
району у комунальну власність Почаївської міської ради закладу охорони 
здоров'я», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» до Почаївської міської ради 
згідно додатку 1.

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

В.С. БОЙКО



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про передачу матеріальних цінностей 
на баланс Почаївського міського 
будинку культури

№666

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», враховуючи висновки 
і пропозиції постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
міського будинку культури основні засоби, необоротні матеріальні активи та малоцінні 
швидкозношувані предмети Ридомильського сільського будинку культури, згідно додатку 1 
до даного рішення.

2. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
міського будинку культури основні засоби, необоротні матеріальні активи та малоцінні 
швидкозношувані предмети Лідихівського сільського будинку культури, згідно додатку 2 до 
даного рішення.

3. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
міського будинку культури основні засоби, необоротні матеріальні активи та малоцінні 
швидкозношувані предмети клубу с. Лосятин, клубу с. Борщівка, згідно додатку 3 до даного 
рішення.

4. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
міського будинку культури основні засоби, необоротні матеріальні активи та малоцінні 
швидкозношувані предмети клубу с. Старий Почаїв, згідно додатку 4 до даного рішення.

5. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс Почаївського 
міського будинку культури основні засоби, необоротні матеріальні активи та малоцінні 
швидкозношувані предмети Будківського сільського будинку культури, клубу с. Валігури, та 
клубу с. Комарівка, згідно додатку 5 до даного рішення.

6. Почаївському міському будинку культури здійснити приймання-передачу 
матеріальних цінностей у місячний термін та забезпечити оформлення приймання - передачі 
відповідно до чинного законодавства України.

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

II ft

Місьш
Максимчук 1 
Бондар Г.В. 
Мамчур C.M.

В.С. БОЙКО



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

від «24» червня 2021 року №667

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення
Почаївської міської ради № 447 від 01.11.2011 року
«Про утворення ради по опіці та піклуванню при 
виконкомі Почаївської міської ради»

Керуючись Конституцією України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.2 рішення Почаївської міської ради 6 скликання від 
01.11.2011 року № 447 «Про утворення ради по опіці та піклуванню при 
виконкомі Почаївської міської ради», виклавши його в наступній редакції:

«Затвердити персональний склад ради по опіці та піклуванні:
Лівінюк В.П. - голова ради, керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету;
Касаткін Б.С. - заступник голови ради, начальник відділу соціального 
захисту населення та праці;
Алімова А.Д. - секретар ради, директор Почаївського історико - 
художнього музею;
Прокопчук Д.Г. - член ради, начальник організаційно - інформаційного 
відділу;
Решетило Ю.М. - член ради, ДОП Кременецького РВП;
Бондар Г.В. - член ради, спеціаліст І категорії юридичного відділу;
Процюк Т.М. - член ради, завідуюча АЗПСМ.

2. Рішення сесії Почаївської міської ради № 1298 від 4 червня 2018 року 
вважати таким, що втратило чинність.

Лівінюк В.П.

Бондар Г.В.

Мамчур С.М.



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24 червня 2021 року № 668

Про утворення комісії но розгляду 
питань щодо надання соціальних 
послуг за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних 
послуг», від 26.06.2019 року №576 «Про затвердження порядку надання соціальних 
послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають па психічні 
розлади» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
І Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комісію по розгляду питань щодо падання соціальних послуг за 
рахунок бюджетних коштів та затвердити її персональний склад (Додаток №1).

2. Затвердити Положення про комісію по розгляду питань щодо надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (Додаток №2).

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

Касагкін Б.С.
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток Knl
до рішення сьомої сесії
І Іочаївської міської ради
восьмого скликання
№ 668 від 24 червня 2021 року

Склад
комісії но розгляду питань щодо надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів

1. Чубик Андрій Віталійович - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради - 
голова комісії;

2. Касаткін Богдан Святославович - начальник відділу соціального захисту
населення та праці міської ради 
заступник голови комісії;

3. Лівар Надія Миколаївна - спеціаліст І категорії відділу соціального захисту
населення та праці міської ради 
секретар комісії;

4. Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст І категорії юридичного відділу
міської ради - 
член комісії.

5. Горобець Ганна Данилівна - спеціаліст І категорії фінансового відділу
Почаївської міської ради - 
член комісії;

6. Гичка Юрій Сергійович - директор ЦІІСП 1 Іочаївської міської ради -
член комісії;

7. Фахівець з соціальної роботи ЦІІСІІ Почаївської міської ради, що проводив 
оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах - член комісії;

8. Староста відповідного населеного пункту, на території якого зареєстрований 
громадянин, щодо якого приймається рішення - член комісії.

/У

Секретар Почаївської міської ради Сергій Мамчур



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Додаток №2
до рішення сьомої сесії
1 Іочаївської міської ради 
восьмого скликання
№ 668 від 24 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по розгляду питань щодо падання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів

1. Загальні положення
1.1. Комісія по розгляду питань щодо падання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів (далі - Комісія) утворена у відповідності до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних 
послуг».

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та Законами 
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної 
політики України, Положенням про комунальну установу «І (ентр надання соціальних 
послуг 1 Іочаївської міської ради» та іншими законодавчими актами, рішеннями 
І Іочаївської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також ним 
1 Іоложенпям.

1.3. Головними завданнями Комісії є розгляд питань щодо надання соціальних 
послуг за рахунок бюджетних коштів особам/сім’ям, які перебувають в складних 
життєвих обставинах та прийняття в окремих випадках рішення про звільнення 'таких 
осіб/сімсй від плати за надання соціальних послуг комунальною установою «Центр 
надання соціальних послуг Почаївської міської ради» (далі -1 (ентр).

1.4. Комісія розглядає питання про звільнення від плати осіб/сімей за надання 
базових соціальних послуг, які передбачені Законом України «Про соціальні 
послуги», окрім соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів (на 
безоплатній основі):

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг особам/сім’ям (іі.п.1 п.2 
ст.28 ЗУ «Про соціальні послуги»):

- інформування;
- консультування;
- надання притулку;
- представництва інтересів;
- переклад жестовою мовою;
- соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

б) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг особам/сім’ям (плі. 1 п.2 
ст.28 ЗУ «Про соціальні послуги»):

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу 
відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі;

- дітям з інвалідністю;
- особам з інвалідністю 1 групи;
- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа віком до 23 років;
- сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям;



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- дитячим будинкам сімейного типу;
- сім'ям натронатних вихователів;
- дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

псринатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І тину 
(інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які 
отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної 
допомоги.

1.5. Всім іншим категоріям осіб/сімей Комісія розглядає питання і подо надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів в залежності від слідуючих 
чинників:

- середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг (ст.28 ЗУ 
«1 Іро соціальні послуги);

- наявності рідних у отримувача соціальних послуг, що повинні їх у гримувати та 
забезпечити їм догляд і допомогу (Сімейний кодекс України, постанова КМУ №576 
від 26.06.2019р.).

2. Організація роботи Комісії
2.1. До складу Комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар 

комісії та члени комісії.
2.2. Склад Комісії затверджується рішенням Почаївської міської ради.
2.3.Організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться у 

разі потреби.
2.4. Рішення про скликання комісії приймає голова комісії.
2.5. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не 

менше як дві третини загальної кількості її членів.
2.6. Рішення приймається відкритим голосуванням, більшістю голосів членів 

Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
голови Комісії.

2.7. Рішення Комісії оформлюється протоколом, підписується головою або 
заступником голови, секретарем та членами комісії.

2.8. Комісія виносить рішення про надання або відмову у наданні соціальних 
послуг, а також в окремих випадках - рішення про звільнення особи/сім'ї від плати за 
надання соціальних послуг .

2.9. Голова, його заступник, секретар та інші члени Комісії, у відповідності зі 
своїми повноваженнями, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

3. Повноваження Комісії
3.1. Для розгляду Комісії надаються наступні документи:

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу:
- копія реєстраційний номер облікової картки платника податків (за навності);
- довідка про реєстрацію місця нроживання/исрсбування;
- довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- копія довідки до акта огляду МСЕК (для осіб з інвалідністю);
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (длі 

дитини з інвалідністю);



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

- копія довідки про захворювання дитини па тяжке перинатально ураження 
нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, 
'тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалсжний), гостре або 
хронічне захворювання нирок IV ступеня, про тс, що дитина отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько- 
консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній 
допомозі (у разі потреби);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, 
дитячого будинку сімейного тину, про влаштування дитини в сім'ю натропатного 
вихователя (за наявності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 
недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб 
та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або 
піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та 
піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка 
потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем 

соціальної роботи.
3.2. Комісія, при розгляді звернення враховує всі обставини, що склалися в 

сім’ї: матеріальні умови, склад і вік членів сім’ї, доходи, розмір платежів за 
комунальні послуги, стан здоров’я та інші умови проживання, що впливають на 
соціальну незахищеність громадянина.

3.3. Комісія мас право одержувати в установленому порядку необхідну для її 
діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій всіх 
форм власності для вирішення питання щодо надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів.

3.4. Комісія, у разі потреби, може залучати до розгляду питань фахівців інших 
органів, служб, благодійних та громадських організацій, старостів та депутатів 
І Іочаївської міської ради.

3.5. За результатами розгляду наданих матеріалів комісія готує пропозиції щодо 
надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів на розгляд виконавчого 
комітету 1 Іочаївської міської ради.

4. Прикінцеві положення.
4.1. Внесення будь-яких доповнень та змін до цього Положення чи припинення 

діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення 1 Іочаївської міської ради.

Секретар І Іочаївської міської ради Сергій Мамчур



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24 червня 2021 року №669

Про укладення договору про 
відшкодування витрат, пов’язаних з 
наданням медикаментів громадянам, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. 
№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань» та керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Укласти договір про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 
медикаментів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«1 Іодорожник Тернопіль» в особі директора Трута Євгена Олеговича.

2. Затвердити текст договору про відшкодування витрат, пов’язаних з
наданням медикаментів громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи з ТзОВ «Подорожник Тернопіль», що

В.С. підписати договір про 
з наданням медикаментів

додасться.
3. Доручити міському голові Бойку

відшкодування витрат, пов’язаних
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 
ТзОВ «1 Іодорожник Тернопіль».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питаньфінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвиФк^, інвестицій^ іуІжнародного співробітництва.

Василь БОЙКО

Касагкіп Б.С.\<
Бондар Г.М.
Мамчур С.М.



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Додаток
до рішення сьомої сесії
1 Іочаївської міської ради 
№ 669 від 24 червня 2021 року

Договір №_____

про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням медикаментів громадинам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

м. Почаїв «___ » 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Тернопіль» в особі директора 'Груша Євгена 
Олеговича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Виконавець, з однієї сторони, та Почаївська 
міська рада в особі міського голови Бойка Василя Сергійовича, що діє на підставі Закону України про 
місцеве самоврядування в Україні, іменоване далі Платник, з іншої сторони (далі сторони), уклали цей 
Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1 Предметом Договору є відшкодування витрат, пов’язаних з наданням медикаментів громадянам, 
які носі раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( ДК 021:2015 85320000-8) проживання яких 
зареєстроване на території 1 Іочаївської міської територіальної громади, згідно 1 Іостанови Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998р. №1303 «1 Іро впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань» (далі - відшкодування).

1.2. Згідно з умовами 7Договору здійснює безоплатний та пільговий відпуск ліі^і^цр^іь^і^.,к засобів
населенню за пільговими рецептами, а Платник здійснює відшкодування витрат за відпущені лікарські 
засоби згідно реєстрів пільгових рецептів.

2.Обов’язки сторін
2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Через аптеку, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, вул.Возз'єднаніїя За, відпуска ти лікарські засоби 
населенню на умовах цього Договору.

2.1.2. Щомісячно, до 20-го числа місяця, надавати Платнику зведений реєстр рецептів, що підтверджує 
фактичний обсяг відпущених на умовах цього Договору лікарських засобів за звітний період.

2.1.3. Разом з реєстром надавати І Ілатнику рахунок , який виписується Виконавцем відповідно до реєстру та 
в якому зазначаються найменування лікарських засобів, їх ціни та сума, що підлягає відшкодуванню.

2.2. 1 Ілатник зобов'язується:

2.2.1. Відшкодовувати витрати Виконавця за безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів згідно 
умов цьої о Договору.

3. Умови відпуску лікарських засобів
3.1. Виконавець здійснює безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів населенню за рахунок 
власних коштів.

3.2. Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів лікарів, оформлених належним чином.

3.3. Відпуск лікарських засобів тягне за собою набуття права власності на лікарські засоби фізичною особою, 
яка пред'явила рецепт.

3.4. Виконавець здійснює відпуск лікарських засобів згідно національного Переліку лікарських засобів та 
Постанови КМУ від 13.12.2017року №1009 та №1081.

3.5. В разі відсутності лікарського засобу, зазначеного у рецепті, в день звернення фізичної особи. 
Виконавець повинен забезпечити відпуск цього лікарського засобу протягом 3 (трьох) календарних днів з 
дати пред'явлення рецепта.

3.6. Виконавець гарантує, що якість лікарських засобів, їх пакування та маркування відповідають діючим 
державним стандартам та правилам.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Сума Договору. Розрахунки.
4.1. 1 Цни на лікарські засоби встановлюються в національній валюті України.

4.2. Ціна лікарського засобу, зазначена в рахунку, повинна відповідати ціні, встановленій Виконавцем для 
роздрібного продажу на день відпуску цього лікарського засобу.

4.3. Загальна сума Договору становить 12982,00 ги.

4.4. Оплата відшкодування здійснюється Платником на підставі наданих Виконавцем рахунка та реєстру 
протягом 7 (семи) банківських днів з дати їх надання.

4.5. Оплата відшкодування проводиться шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку 
Платника па розрахунковий рахунок Виконавця.

5. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно умов даного Договору Сторони несуть 
відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Суперечки та розбіжності , що виникли з приводу цього Договору , но яким не було досягнуто згоди, 
вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

6. Припинення дії у зв'язку з невиконанням зобов'язань
6.1. Платник без обмеження будь-яких інших відшкодувань за порушення умов Договору може розірвати 
Договір шляхом надання Виконавцю письмового повідомлення про невиконання зобов'язань:

- якщо Виконавець не забезпечує відпуск лікарських засобів згідно національного Переліку лікарських 
засобів та Постанови КМУ від 13.12.2017року №1009 та №1081.;

- якщо Виконавець не виконує будь-які інші зобов’язання згідно з Договором.

7. Умови розірвання або зміни умов Договору
7.1. Цей Договір може бути змінено або розірвано за погодженням Сторін чи на підставах, передбачених 
законодавством.

7.2. Розірвання або зміни до Договору оформляються додатковими угодами, які є невід’ємними частинами 
цього Договору.

7.3. Договір 'також може бути розірвано за бажанням однієї зі Сторін за умови письмового попередження 
іншої сторони за один місяць.

8. Форс-мажор
8.1. В разі виникнення (форс-мажорііих обставин (дій нездоланних сил, незалежно від волі Сторін), а саме 
військових дій, стихійного лиха та ін.., що роблять неможливими виконання умов цього Договору, С торони 
звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин.

9. С і рок дії договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021р., але в будь- 
якому разі до повного виконання зобов’язань Сторонами.

9.2. Умови цього Договору розповсюджуються на відносини між сторонами, що виникли з
« » 2021 року (відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України)

10. Додаткові умови
10.1. Договір складено в двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10.2. Платник не є платником податку на прибуток. Виконавець є платником податку.

11. Додатки
11.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додасться:

- 1 Іерелік лікарських засобів

12. Юридичні адресні та реквізити Сторін
ІІочаївська міська рада ТзОВ «Подорожник Тернопіль»

47025, м. ІІочаїв, вул. Возз'єднання,16
Код СДРІІОУ 14052785
IBAN: UA968201720344200050099038650
ДКСУ м. Київ

юр.адр.79052, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Широка, буд. 64
Код СДРІІОУ: 40818746
ІІІІІ: 408187413507
р/р UA333257960000026007300551616



МФО 820172 АТ «Ощадбанк» 
МФО 325796

Міський голова

М.ІІ.

В.С.Бойко Директор

М.ІІ.

С.О.Труні

Секретар 1 Іочаївської міської ради Сергій Мамчур
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 670

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки 
земель есла Старин Тараж 
Кременецького району 
Тернопільської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Старий Гараж Кременецького району Тернопільської області, розроблену державним 
підприємством «'Тернопільський науково-дослідний та проектний інсіиіут землеустрою», 
відповідно до вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України. Закон) 
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, охороні, 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Старий Тараж Кременецького району Тсрноні іьської області

2. Встановити базову вартість 1 кв. метра земель села Старий Гараж в розмірі 
646,90 гри. згідно технічної докумен тації з нормативної грошової оцінки земель

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на поеіійну дсн\ іліську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування тери торії, будівниці ва. 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 67!

Про за твердженії я тех її ічної доку м ентан ії 
з нормативної грошової оцінки 
земель села Комарин
Кременець ко го рай о і іу 
Тернопільської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Комарин Кременецького району Тернопільської області, розроблену державним 
підприємством «Тернопільський науково-дослідний та проектний інституї земле} сірою», 
відповідно до вимог Податкового кодексу України. Земельного кодекс} України. Закон} 
України «Про оцінку земель», Закону України «Про місцеве самовряд}вання в Україні». 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування -території, будівництва. архііектури. охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III II Л А :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Комарин Кременецького району Тернопільської області

2. Встановити базову вартість 1 кв. метра земель села Комарин в розмірі 89.42 гри. 
згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

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

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 672

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
для ведення товарного сільськогосподарського ви робіні ш ва 
площею 33,5409 га для продажу права оренди на земельних торгах 
ділянки №1 площею 14,0000 га, яка розташована 
за межами населеного пункту с. Ридомиль 
Почаївської міської територіальної громади

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України. її.34 ч.І ст. 26 Закону України 
■‘Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки га пропозиції посіійноі 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористуванпя. планування геригорії. 
будівництва, архітектури, охорони пам яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу ісмєльііої ділянки 

комунальної власності площею 33,5409 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2396 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населеною 
пункту с. Ридомиль Почаївської міської територіальної громади на дві земельні ділянки;

ділянка №1 площею 14,0000 газа кадастровим номером 6123486800:01:001:2539; 
ділянка № 2 площею 19,5409 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2542.
2. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки Лотів для продажу права оренди 

земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку площею 14,0000 га за 
кадастровим номером 6123486800:01:001:2539 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, яка розташована за межами населеного пункту с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади Кременецького району Тернопільської області.

3. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на іемельну ділянку 
сільськогосподарського призначення для ведення говарного сільськогосподарської о виробниціва 
площею 14.0000 газа кадастровим номером 6123486800:01:001:2539 <а межами населеною нункіу 
села Ридомиль Почаївської міської територіальної і ромади Кременецькою району І срнопільсіжої 
області терміном на 7 (сім) років.

4. Затвердити :
4.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 14.0000 іа для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села 
Ридомиль Почаївської міської територіальної громади Кременецького району Тернопільської 
області в розмірі 72120,25 грн., (сімдесят дві тисячі сто двадцять гри., 25 коп.) що становии» 10% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. Крок аукціону в розмірі 0,5% від стартового розміру річної орендної плаї и іемельної 
ділянки.

5. З

Місь
Совбецька Н

для ведення
6. Міс

уповноваж

у оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
одар^ькЬі о виробниціва.

ти представником організатора на земельних іоріах іа 
:ької міської ради доювір open їй іем.іі

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 673

Про надання дозволу на розробку проекту іем.ісус і рою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,0200 та на умовах оренди для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 
в с. Ридомиль, ВА ' Г “Тернопільобленерго”.

Розглянувши заяву в.о. голови правління ВАТ “Тернопільобленерго" гр. Юхимець
1.Ю ., який просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, що 
знаходиться у с. Ридомиль, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12.123.124 Земельного кодексу України. 
Закону України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури. охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III II Л А:

1. Падати дозвіл ВАТ “Тернопільобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земе.льної ділянки орієнтовною площею 0.0200 га на умовах оренди для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії в межах населеного пункту, що знаходиться в 
с. Ридомиль ( ЗТП-163).

2. ВАТ “Тернопільобленерго" замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка мас 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 < 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

z/
Міський

Совбсцька II I’.

К Р А



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №674

Про внесення змін в рішення
№1824 від 12.04.2019 р. сорок другої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради 
гр. Ап і оіпок О.В., Степанюк Н.П.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв вул. Козацька 40, гр. Антонюк Олени 
Володимирівни та Степанюк Надії Павлівни, які просять внести зміни в рішення № 1824 
від 12.04.2019 р. сорок другої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції иосіійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівниці ва. архітектури, охорони пам'яток, історичною середовища. 
І Іочаївська міська рада

В Н Р I III 11 Л А :

1. Внести зміни в рішення №1824 від 12.04.2019 р. сорок другої сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради, виклавши гі.1 та п.2 даного рішення в наступній редакції:
1.1. Затвердити гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0684 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1746 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Козацька. 40, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

1.2. Передати гр. Антонюк Олені Володимирівні та Степанюк Надії Павлівні 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0.0684 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1746 для будівництва та обечугову вання 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. в\.і. Козацька. 
40.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

Капрічук ОМ.



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 675

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності площею 5,2992 га 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підпри ємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

керуючись ст. 12.125.126.186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її 
об'єднання», відповідно до п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В Н І» і III II Л А :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, площею 5,2992 та за кадастровим номером 
612341050:02:001:3887 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на дві земельні ділянки:

- площею 0,2150 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3775 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5;

- площею 5,0842 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3776 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. Промислова, 5. яка в процесі 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
поділилася на дві земельні ділянки:

• площею 4.9937 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3797 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промиеловос і і:

• площею 0.0905 га за кадастровим номером 612341050:02:001:3787 для розміщення іа 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

2. Зареєструвати речові права у встановленому законодавством порядку на земельні ділянки 
які утворилися внаслідок ацельної ділянки вказаної у н. 1.

Цпеїш я покласти на постійну депутатську комісію з 3. Контроль за викон

середовища.

МІСЬКИЙ І

Совбецька II I'

питань земельних
архітектури, охоро

0

^м ,’пшОпо,
тування. планування території, будівництва.

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 676

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності площею 3,3802 га 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловост і в м. Почаїв вул. Промислова, 5

Розглянувши технічну документацію із землеустрою ЩОДО ПОДІЛ) ІСМСІЬІЮЇ ділянки, 
керуючись ст. 12,125.126.186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу га її 
об'єднання», відповідно до п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И І» I 111 П Л А :

1. Затвер^дити технічну документацію із ісмлеусгрою. ЩОДО ПОДІЇ) ЮК.ТНіН ділянки 
комунальної власності, площею 3.3802 га за кадастровим номером 612341О5по-(Г-(И) 1 :3>8S 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бхдівс.іь іа спору 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої нромисловос і і на дві зс.мс іьні Ділянки.

- площею 3.1690 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3774 в м. Почаїв. ву 
Промислова. 5;

- площею 0.2112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3773 в м. Почаїв вул. 
Промислова. 5.

2. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконаїїштм^ДййАрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з
.окористування, планування території, будівництва, 
нщн пд\рс; іо в и 11 іа.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №677

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 1,90 і а у 
постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги за 
межами населеного пункту м. Почаїв, 
Почаївському психоневрологічному
буднпку-ін і ерпату

Розглянувши клопотання директора Почаївського психоневрологічного будин ку- 
інтернату В.А. Миська. який просить надати дозвіл па виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за межами 
населеного пункту м. Почаїв, керуючись ст.12.791. 92 Земельного кодексу України, гі.34 ч.І 
ст.26 Закону України ‘’Про місцеве самоврядування в Україні**, сг.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії і інгіань 
земельних відносин, природокористування, планування гериюрії. будівниці ва. архнекіури. 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рала

ВИРІ 111 И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївському психоневрологічному будинку-ін гернагу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 1,90 га у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за межами населеного пункту м. 
Почаїв. за рахунок земель закладів соціального забезпечення, забудовані землі, в тому 
числі землі громадського призначення.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокорис гупання. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пах гок. історичного середовища.

Совбецька H.P.

Міський i(//ij В.С. Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 678

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0967 га у 
постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій у м. Почаїв вул. 
Возз'єднання, 19, Почаївській Свято- 
Успенській Лаврі

Розглянувши клопотання намісника Почаївської Свято-Успенської Лаври, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій (для обслуговування будівлі пральні) в м. Почаїв вул. Возз'єднання.
19. керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури. охорони пам'яток. 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Падати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.0967 га у постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій (для обслуговування будівлі пральні) в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 19, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. прдіродокорис їуваїшя . планування іериторн. 
буді вництва, архітектур

Міський Г<//гф1

Капрічук О.М.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «24» червня 2021 року № 679

Про падання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 
0,0657 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, гр. Рудніку Миколі Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. НаливаІіка. 2. гр. Рулиіка Миколи 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистою 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Наливайка, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». постановою Кабінету Міністрів України №'555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України. п.34 ч.І 
ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні. враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин. природокористування. планування території. 
будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В И Р I III II Л А :
1. Надати дозвіл гр. Рудніку Миколі Володимировичу на він (мовлення детальною п тну 

території власної земельної ділянки площею 0.0657 га іа кадаеіровим номером 
6123410500:02:001:0553 з метою зміни її цільового призначення із земель для веления 
особистого селянського господарства в землі для будівництва іа обслуговування 
житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. І Іочаїв. вул. 1 Іаливайка.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Кременецького району Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території - гр. 
Р у дніка Миколу Володимировича а.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території. зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Гр. Рудінку Миколі Володимировичу' згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію розробника детального плану терп торії для укладення 
відповідної угоди. сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної 
документації відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної
ДІЯЛЬНОСТІ».

4.

5.

Розроблену іцшюїДГЖСну..в у с оновленому законодаве і вом порядку 
в п1 даіюго^ііущ^^нуУ^. гіодаїм на затвердження в Почаївську міську 
Конттооїл 
питань Ж./«іфОлл

доку меи іацію. вказану 
ралу.
депутатську комісію з 
тсриіорії. б\ нвниціва.

вТі>хопаишйі Тит^ого оііік^^-ця покласти на постійну
.......... ........ ......... планування
стёриін іюю середовиі на.

юф о іь і ірх '.ВІД! і defy т-0 ' ц р и роЯо корис ту ван н я.
архітск|іїуїі£ охорЗДгу|ам’?пл^^-- —н......................

X-
Iі'- - \
\\cv. ...

Міській 1 'Олова
Капріч\к О М' 6;лс№

В.С. Ьойко
гл



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 680

Про надання дозволу на виготовлення детального плану 
території власних земельних ділянок 
для будівництва об'єкта торгівлі
загальною площею 0,2843 га в м. Почаїв, вул. Спортивна, 
гр. Білоусу Віталію Григорійовичу, гр. Сітко Григорію Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Одеса гр. Білоуса Віталія Григорійовича та жителя м. Вінниця гр Сітко 
Григорія Івановича, які просять надати дозвіл на виготовлення детального плану території власних 
земельних ділянок для будівництва об'єкта торгівлі загальною площею 0,2843 га в м. Почаїв. вул. 
Спортивна, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. 
№290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 19 та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл гр. Білоусу Віталію Григорійовичу та гр. Сітко Григорію Івановичу на 
виготовлення детального плану території власних земельних ділянок загальною площею 
0,2843 га для будівництва об'єкта торгівлі в м. Почаїв, вул. Спортивна

2. Визначити:

3.

4.

5.

2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування детального плану території - гр, 
Білоуса Віталія Григорійовича та гр. Сітко Григорія Івановича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 

розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.
гр. Білоусу Віталію Григорійовичу та гр. Сітко Григорію Івановичу згідно чинного 
законодавства визначити ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану 
території для укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».
Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в 
п. 1 даного рішенн 
Контроль за 
земельних 
охорони

и на затвердження в Почаївську міську раду.
нанйязд .іайоєю рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

" иродйк" стуваийя/ планування теритощц будівництва, а^тек^ріи

Совбецька Н.

Міські В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 681

Про затвердження детального плану 
території для будівництва житлового 
будинку, господарських будівель та споруд із 
зміною цільового призначення земельної 
ділянки площею 0,0511 га в м. Почаїв вул. 
Гру шевського, гр. Сороці Віталію Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Верхня. З, гр. Сороки Віталія Івановича, 
який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення 
вчасної земельної ділянки із земель для ведення особис того селянського господарства в землі 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв вул. Грушевського. керуючись ст. 19. 20. 186. 186-1 Земельного кодексу України, п.34
ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 50 Закон) України 
"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр". Закон) 
України "Про державну реєстрацію речових нрав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Сороці Віталію Івановичу детальний план території для будівництва 
житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0.0511 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3940 зі зміною цільового призначення із 
земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв 
вул. Грушевського.

питань земельних відносин.
будівництва, архі гекту

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну деп\ іатськх комісію і 
природокористування. планування тери тори. 
ЇІм'яток, історичного середовища.

Zr4’ 
і/ Міський

Капрічук О М
В.С. Бойко



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 682

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,0654 га для 
будівництва індивідуального житлового 
буднику в м. Почаїв вул. Макаренка

Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва 
індивідуального житлового будинку в м. Почаїв вул. Макаренка. керуючись Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 
України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні». наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №200 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації». ст. ІО та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні. 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури. охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,0654 га для 
будівництва індивідуального житлового будинку в м. Почаїв вул. Макаренка.

2.

архітектури, охорони нам

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

ноТо середовища.

Міський голова?£ В.С. Войко

Капрічук О.М



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 683

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 8,0000 га для рибогосподарських потреб 
па умовах оренди за межами населеного пункту 
с. Ридомиль, ФО-П Сороці Миколі Івановичу

Розглянувши заяву фізичної особи-ііідприсмця Сороки Миколи Івановича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцсвосіі) площею 8.0000 іа 
для рибогосподарських потреб на умовах оренди за межами населеного пункіу с. Ридомиль. 
керуючись ст. 12. 59. 122, 124 Земельного кодексу України, ст. 51 Водного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, ІІочаївська міська рада

В И Р I III И л А :

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Сороці Миколі Івановичу на 
виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 8.0000 га. за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2366 для рибогосподарських погреб на умовах оренди із земель 
комунальної власності, за межами населеного пункту с. Ридомиль.

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

Совбецька Н.Р

Міський голо В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

від «24» червня 2021 року № 684

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕЄ КЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в пазурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
житлового буднику, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська, 61, гр. 
Березні Ганні Пилипівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська. 61. гр. Березні Ганни 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в ІІ.нурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська, 61. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79.1071 ІХ. ч.І,2 ст. 120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Березні Ганні Пилипівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (на 
місцевості) площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування жи твойого бутику 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Радивилівська. 61. землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеної о н\ піду.

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

Каирічук О.М.

Міський голови В.С. Бойко

О .С \



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

№ 685

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАНІІЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Липова, 50, гр. Бокотей 
Олені Петрівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 50, гр. Бокотей Олени Петрівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. 
Липова, 50, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, н.г ч.І ст. 121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
4.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії зпитань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яіок, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И Р I III П Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бокотей Олені Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Липова, 50. землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 686

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 41 б, 
гр. Гукайло Лесі Сарофонівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 55, гр. Гукайло Лесі 
Сарофонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 55, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118. ч. 1,2 ст. 120. п.г 
ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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 I III Н Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гукайло Лесі Сарофонівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Березина, 41 б, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планува території.
будівництва, архітектури, охорони пам/^’ок. історичного середовища.

Міський

Совбецька П.Р

М І с



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬК/\ МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 687

Про надання дозволу на він о іов.іення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 і а для 
будівництва га обслуговування жінлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. С.Жука, 2, гр. Мельник 0.51.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна,7, гр. Мельник Ольги 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл па виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. С.Жука. 2, керуючись п.а ч.І 
CT..CT. 12,79,107.118, ч.І,2 ст.120. гі.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 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. 1 Іочаївська міська рада

В И Р I III II .1 А :

1. Падати дозвіл гр. Мельник Ользі Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1000 га для будівництва ja 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
С.Жука. 2. за рахунок земель не наданих у власність та користування, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з

Капрічук ОМ



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 688

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеус і рою щодо 
встановлення (відновлення) меж юмсльної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 8, 
гр. Пальоні Анатолію Мефодійовпчу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Спортивна, 8, гр. Пальони Анатолія 
Мефодійовича. який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 8. керуючись ц.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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 II І> I III И JI А :

1. Падати дозвіл гр. Пальоні Анатолію Мефюдійовпчу, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.0900 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 8. 
землі жит лової 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.

Міський гс

Совбецька Н І

будівництва. ш иД.м яток. історичного середовища.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАНИЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 689

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
житлового буднику, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Дорошенка, 21, гр. 
Паляниці Григорію Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Дорошенка, 21, гр. Паляниці Григорія 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Дорошенка, 21, керуючись гі.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ст.120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України. п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I III И JI А :

1. Падати дозвіл гр. Паляниці Григорію Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Дорошенка, 21, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський гол В.С. Бойко

Капрічук О.М.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛНКАНІІЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №690

Про надання дозволу па він о гов. іенпя 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж іемс.іьної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
жнглового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя вул. Зелена, 5, гр.
Панченко Надії Антонівні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена, 5, гр. Панченко Надії 
Антонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Затишшя вул. Зелена. 5. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І 
ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», гі.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території. будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рала

В Н Р І III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Панченко Надії Антонівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя вул. Зелена, 5, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

Капрічук ОМ



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 70, 
і р. Панчук Галині Дмитрівні

від «24» червня 2021 року № 691

Про надання дозволу на виготовлення 
■технічної документації із землеустрою щодо

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Березина, 70, гр. Панчук Галини 
Дмитрівни, яка просить падати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Березина. 70. керуючись п.а ч.І ст..ст. і2.79.107.118, ч.1,2 ст. 120. п.г 
ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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 I III И Л А :

1. Падал и дозвіл гр. Панчук Галині Дми трівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житловою будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Березина, 70, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міськиii j

Совбецька Н.Р.

^0521^"'
А ї

В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 692

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 і а для будівництва та обслуговування 
житлового буднику, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Поліні 
Л юдм плі Стен а її і в її і

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Злуки, 69, гр. Поліпі Людмили 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Злуки. 69. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.1 18. ч.1.2 ст. 120. пл ч.І 
ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Законе України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Законе України «Про зсмлеусі рій». враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В П І» I III її Л А :

1. Надати дозвіл гр. Поліпі Людмилі Степанівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівниціва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Злуки, 69, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатське комісію з
питань зе вання. планевання ісриюрп
будівницт ва ного середовища.

Кшірічук () M

Міський В.С.Бой ко



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЯИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 693

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 
га для будівництва за обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Вишнева, I Sa, гр. 
Романюку Роману Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Злуки. 69. гр. Романюка Романа 
Володимировича, який просить надали дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Вишнева, 18а, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст. 120. п.г 
ч.І ст. 121 Земель ного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В II Р I III II .1 А :

1. Надати дозвіл гр. Романюку Роману Володимировичу на виготовлення ісхнічіюї 
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. 
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. 
оудіви питва, архітектури, охоро і пам ’яток. історичного середовища.

Міський

К.иірічх к О М

// Ф О~ / / /
//•■'" Т? / ■

ГЮЖОД1
к ї

1 О С \
\\С о\

В.С. Бой ко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛИКАНІІЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 694

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в пазурі (на місцевості) площею 0,0736 
га для будівництва за обслуговування 
житлового будинку, господарських (будівель і 
споруд в м. Почаїв вул. Дружби, 18, ір. Сухій 
Іраїді Арсенгіївпі

Розглянувши заяву жительки м. Ночаїв вул. Дружби, 18. гр. Сухої Іраїди Арсенііївни. 
яка просить надати дозвіл на виготовлення т^?^иічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. 
Дружби, 18, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79.107,118, ч.1.2 ст.120. п.г ч.І ст. 121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землі^^^^^'^-рій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії зпитань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В Н І» I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сухій Іраїді Арсенііївні на виготовлення юхінчіюї документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.0736 га для будівницт ва та обслуговування жи тлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ночаїв вул. Дружби. 18. землі житлової іа 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

В.С. Койко



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬ КА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 202І року № 695

Про затвердження акту погодження меж 
земельної ділянки та надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо відновлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1622 іа 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Н о чаїв вул. Шевченка
гр. Матвійчуку Роману Мпко. іаііовичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець. вул. Словацького. 22 кв. Ні. гр. Маївііічука 
Романа Миколайовича. який просить надати дозвіл на виготовлення іехнічної документації 
із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. ІІочаїв вул. Шевченка. керуючись 
ст.12.79.107.118.120.121.125.126 Земельного кодексу України. ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій". враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. 
природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони пам'яток. 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III II Л А :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з іініаиі. земельних 
відносин № 5 від 10.06.2021 року но обстеженню межі між земельною ділянкою і ля 
особистого селянського господаре і ва гр. Маївійчск Р.М. іа суміжними земельними 
ділянками гр. Глушко ILL. гр. Пасічник П.С.. гр. Добряпськоі М.М.. в м. ІІочаїв. вул. 
Шевченка. (Обміри та графічні матеріали додаються).

2. Надати дозвіл гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в наїурі (на 
місцевості) площею 0.1622 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3763 для 
ведення особистого селянського господарства в м. ІІочаїв вул. Шевченка. землі 
сільськогосподарського призначення. в межах населеного пункту.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну■ депутатську комісію з
питань земельних відносин. природокористування. планування території.
будівництва. архітектсурц. охорони пам'яток. ісюричного середовища

Каїїрічук О.М

MfcbKII ВС .Ьойсо



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 696

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
буднику, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Ночаїв, вул. Радивилівеька,
гр. Савчуку Миколі Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Ночаїв вул. Озеро. 1. гр. Савчука Миколи 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жллового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Ночаїв. вул. Радивилівеька. 
керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.1.2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Савчуку Миколі Васильович) па виготовлення иро<кг 
землеустрою щодо відведення у власіїісів земельної ділянки площею Оімю ; а і ля 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Ночаїв вул. Радивилівеька за рахунок земель не наданих \ власпісгь або 
постійне користування, землі житлової га громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за викопнишш^дапого рішення покласти на постійну депутатську комісію з

. І 2Г <-> І І 1\ Й І I Y /І' п II /] І /і /] LМіський! /1 #/СЬґП В.С.Ьойко



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 697

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0484 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Радивилівська, гр. Березій Ганні 
Пилипівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Радивилівська. 61. гр. Березій Ганни 
Пилипівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянською господарства в 
м. Почаїв вул. Радивилівська. керуючись ст. I2.79J1X.I21.I25.126 Земельною кодексу 
України. п.34 ч.І ст.26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні". сг.25 
Закону України "Про землеустрій". враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин. природокористування. планування 
території. будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И Р I III 11 Л А :

1. Падати дозвіл гр. Березій Ганні Пилипівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0484 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Радивялівська. за рахунок 
земель не наданих у вчасність або постійне користування. землі 
сільськогосподарського призначення. в межах населеною пункту. в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням датою рішення покласти на постійну ієну письку комісію з
питань земельних відносин. природокористування. планування території,
будівництва. архітектури. о.хоронудіам'яток. історичного середовища.

Каїїрічук ОМ



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
С ’ЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 698

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0290 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Ночаїв вул. 
Липова, гр. Бокотей Олені Неї рівні

Розглянувши заяву жительки м. Ночаїв. вул. Липова. 50. гр. Бокотей Олени Петрівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення \ 
власність земельної ділянки для ведення особисті о селянської о іосподарсіва в м. ІІочаїв 
вул. Липова. керуючись сг. І2.79.І І8.І21.І25.126 Земельної о кодекс} України. н.?4 ч 1 сі.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні". ст.25 Закон} України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування. планування 'території. будівництва. архітектури. 
охорони памі’яток. історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

В И Р I III И А А :

1. Надати дозвіл гр. Бокотей Олені Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.0290 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Ночаїв вул. Липова. за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування. землі сільськогосподарського призначення. в 
межах населеного пункту. в том} числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дсіі} іаіськх комісію . 
питань земельних відносин. природокорпсі}вання. планування ісриюр.
будівництва іоі о середовища.

М і с ь к 11 й г й
Р- ї

Каппічч к ОМ 11 О .SКапрічук ОМКапрічук ОМ.

В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 699від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,6694 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Березина, гр. Гукаило Лесі Сарофоиівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Березина. 55. гр. Гукаило Лесі 
Сарофонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв вул. Березина, керуючись ст. 12.79.1 18,121.125.126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.І ст.26 Закону України ‘'Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закон) України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, план) вання геригорії. будівник і ва. 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В Н Р І ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гукайло Лесі Сарофоиівні на виготовлення проекту земле)сірою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.6694 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Березина, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 700

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

ВІІІ'О І ОВ. ІСНІІЯ 

відведення у
власність земельної ділянки площею 0,0371 і а 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 
гр. Музиці Ользі Богданівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Березина. 52а. гр. Музики Ольги 
Богданівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особис того селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Березина. керуючись ст. 12.79.1 18121.125.126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України ‘'Про місцеве самоврядування в Україні”. п. г ч.І ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин. природокористування. планування території. 
будівництва. архітектури. охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

В II Р I 111 II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Музиці Ользі Богданівні на виготовлення проекту зем.тсуеірою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0371 і а для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Березина, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Сонбсцькії і IP

В.С. Копко



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

№ 701

УКРАЇНА
ИОЧАЇВС'ЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІПИ-- ПНЯ

від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення \ 
власність земельної ділянки площею 
0,4063 іа для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, 
вул. Зелена, і р. Панченко Надії Антонівні

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена. 5. гр. Панченко Надії 
Антонівни, як просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя вул.. Зелена, керуючись ст. 12.79.118.121,125.126 Земельного кодексу України. п.34 
ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”. ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань .земельних відносин, природокористування, планування території. будівництва. 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III 11 J А :

1. Надати дозвіл гр. Панченко Надії Анюнівні на виї оновлення про<кі\ землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.4063 та для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. Зелена, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськоіосподарськоїо 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

питань земельних відносин,
будівництва, архітекту вщ-о^осони

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування терп торії, 

п ерсТйток, історичного середовища.

ZA'O у О '<■ о-
•т/ /

К'.ІІІрІЧ) h ( < М
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\ *z40521%j’ А

р д і

В.С.Боііко



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 702

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення У

власність земельної ділянки площею 0,4058 і а 
для ведения особистого селянською 
господарства в м. Почаїв, вул. Ьерсзина, 
гр. Панчук Галині Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Березина. 70. гр. Панчук Галини 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарст ва в 
м. Почаїв. вул. Березина, керуючись ст. 12.76.118.121.125.126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні". ст.25 Закону України 
"Про землеустрій". враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території. будівництва. 
архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. ІІанчук Галині Дмитрівні на він о говлення проект} земле сірою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.4058 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Березина. за рахчиок земель не 
наданих у власність або постійне користування. землі сільськогосподарської о 
призначення. в межах населеного пункту. в тому числі ріллі.

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

В.С.Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року .V» 703

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1873 та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, 
гр. Плетюку І гору Георгійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 19. гр. Плетюка Ігоря 
Георгійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, керуючись ст. 12.79.118.121.125.1 26 Земельного кодексу України, н.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції іюснйної дсп\ гатської комісії з ниіань 
земельних відносин, природокористування, планування території. б\лівінні і ви. архіїскіури. 
охорони пам'яток, історичного середовища, 1 Іочаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Плетюку Ігорю Георгійовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1873 та для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

з2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
питань земельних відносин. природокористування, планування території,
будівіі и і ітва, арх ітекту

Міський І о/іЙі’Д

іток. історичного середовища.

Совбецька I IP

и. охорони пау

В.С.Койко



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

У КРАЇН А
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 704

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1922 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Вишнева, і р. Романюку Роману 
Володимировичу

Розглянувши заяву жителя м. Ііочаїв. вул. Злуки. 69. гр. Романюка Романа 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв вул. Вишнева, керуючись ст. 12.79.1 18.121.125.126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ст.25 Закону України 
"Про землеустрій". враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території. будівництва. 
архітектури. охорони пам’яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Падати дозвіл гр. Романюку Роману Володимировичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1022 і а для 
ведення особистого селянського гоєно кірсі ва в м. І іочаїв вул. Вишнева. іа рахунок 
земель не наданих у власність або постійне корисіл вання. ісм.іі
сільськогосподарської о призначення. в межах населеного нунк іу. в юм\ числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дсп\ гатську комісію <
питань земельних відносин. природокористування. планування ісриюрії.
будівництва. архітектури. охорони пам’яток. історичного середовища.

МІСЬКИЙ го

ічук О МКанрічук О М



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

восьмі: скликання
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про затвердження акту погодження меж 
земельної ділянки та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0877 га для ведення особисті о 
селянського господарства в м. Ночаїв, вул. 
Дружбні, гр. Кос і • інькому Федору Федоровичу

Розглянувши заяву жителя м. Ночаїв. вул. Дружби. 33 і р. Костіцького Федора 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянською господаре гва в 
м. Ночаїв. вул. Дружби, керуючись ст.12,79.1 18.121.125,126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 6 від 1 1.06.2021 року по обстеженню межі між земельною ділянкою для 
ведення особистого селянського і осиодарсгва гр. Костіїїького Ф.Ф.. га суміжною 
земельною ділянкою гр. Бас. в м. Ночаїв вул. Дружби. (Обміри tu графічні маїсріа ш 
додаються).

2. Надати дозвіл гр. Косгіцькому Федору Федоровичу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0877 m для 
ведення особистого селянського господарства в м. Ночаїв. вул. Дружби, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

будівництва. архітужі. іуоронн нам ягок. історичного середовища.

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

Капрічу к О М

В. С. Бойко



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року Ab 706

Про затвердження технічної докуменганії із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Озерна, 16, гр. Струкало 
Тамарі Іванівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 16, гр. Струкало Тамари 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Озерна. 16. та передати дану ділянку безоплаїно \ власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. н.б ч.І 
ст.81. п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки 'та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури. охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И J! А :

1. Затвердити гр. Струкало Тамарі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3760 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Озерна. 16, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Струкало Тамарі Іванівні безоплатно у власність земельну діляїікх 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3760 для булівіїїщ і ва 
та обслуговування житлового будпнк\. юсподарських будівель і споруд в м. ІІочаїв. 
вул. Озерна. 16.

3. Зобов'язати гр. Струкало Тамару Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за в

Міський по

зехк
ва. г

питань земс 
будівництва. г

Капрічук О.М.



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 707від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в пазурі (на міеневоез і) 
площею 0,1000 і а для будівництва та 
о бел у го ву ва н н я житловою ) будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 40, гр. Валігурі Нсонілі 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Валігури Неоніли 
Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 40 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. 
іт.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст. 125. ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування терн торії. будівниці ва. архітектури. охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И JI А :

1. Затвердити гр. Валігурі Пеонілі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3753 для будівниці ва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Старотаразька. 40. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Валігурі Нсонілі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3753 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Старотаразька. 40.

п Зобов’язати гр. Вапігуру Леоніду Миколаївн) зареєструвати речові нрава на кмеїі.и) 
ділянку у встановлен

Міський го

Контроль за вт 
питань зем 
будівниці ва.

родавством порядку.

ОвЦ-,

СМЄН рішення покласти на постійну дегі) гатську комісію з 
існіь ^^Природокористування, планування території. 
‘ * йуґяток. історичного середовища.

В.С.Бой ко

4.

Капрічук О М



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №708

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0802 га для 
будівництва та обслуговування житлового буднику, 
господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв, вул. 
Наливайка, 15, гр. Джеломановій Валентині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки м. ІІочаїв. вуз. Наливайка. 15. гр. Джеломанової 
Валентини Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв. вул. 
Наливайка. 15. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сі. І?.. п.б
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельной) кодексу України. сі.55 Закону України 
"Про землеустрій", н.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносиш природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ II Л А :

1. Затвердити гр. Джеломановій Валентині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.0802 га за кадас тровим номером 6123410500:02:0(6: >759 для 
будівницт'ва та обслуговування житлового будинку, господарських будівс іь і сноруд 
в м. ІІочаїв. вул. Наливайка. 15. землі житлової іа громадської іабудовн. в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Джеломановій Валентині Миколаївні безоплатно \ в/іасспість ісмельн\ 
ділянку площею 0,0802 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3759 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і снорхд 
в м. ІІочаїв. вул. Наливайка. 15.

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

Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
питань земельних ’ тсин. природокористування, планування території.
б уд і в и и н т ва. а р хі^

Ч? о

р’р и моф^т^н яТок. історичного середовища.

4.

В.( .Войко
Капрічук ОМ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 70‘)

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. Ночаїв, вул. 
Радивилівська, 63, гр. Лящуку Івану 
Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Ночаїв. вул. М. Вовчка. 12а. Лящука Івана 
Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міснеиосіі) для булівніїцтва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спору.і в м. І Іочаїв. в\ і. 
Радивилівеька. 63 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І сі. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрпй", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Лящуку Івану Миколайовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3780 для Л?дікпі.ці 'а 
та обслуговування житлового б\дипк\. і осіюдарських будівель і споруд в м. І Іочаїв. 
вул. Радивилівеька. 63. землі жи кіової та громадської забудови, в межах населеної о
пункту.

2. Передати гр. Лящуку Івану Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянка 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3780 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ночаїв. 
вул. Радивилівеька. 63.

4.



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року АДії

Про затвердження технічної документації в 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 78, гр. 
Матвійчуку Роману Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Словацького. 22 кв. 10, гр. Матвійчука 
Романа Миколайовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв. вул. Шевченка. 78 та передати дану ділянку безоплатно у власність. керуючись н.б
ч.І ст. 12. н.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 1 16 ст.125. ст. 126 Земельною кодексу України. ст.55 Закон\ 
України "Про землеустрій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування ь 
Україні". враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з німань 
земельних відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. 
охорони пам’яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :

1. Затвердити гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3742 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв. вул. Шевченка. 78. землі житлової та громадської забудови. в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу безоплатні » у власність. земельну 
ділянку площею 0.1000 га за кадастровим номером (>123410500:02 001 А742 гія 
будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв. вул. Шевченка. 78.

3. Зобов'язати гр. Матвійчука Романа Миколайовича зареєструвати речові 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

права на

Контроль за викої
питань земель

Міський гол

будівництва. ар

пня покласти на постійну депутатську 
гр одо у кори стува у іня. планування
ток. історичного середовища.

комісію з 
території.

4.

В.С. Бойко
Капрічук ОМ



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

від «24» червня 2021 року №711

} KI* \ЇІІ А 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0290 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ночаїв, 
вул. Кременецька, 20, гр. Савін Вірі Федорівні

Розглянувши заяву жительки м. ІБлгсфод-Дііісгровський. вул. Шкільна. 5'40. О ісської 
області гр. Савін Віри Федорівни, яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ночаїв. вул. Кременецька. 20 та передати дану ділянку безоплатно у власність. 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.в ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України. ст.55 Закону України "Про землеустрій", н.34 ч.І ст. 26 Закону України '‘Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІ III И JI А :

1. Затвердити гр. Савін Вірі Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) площею 
0.0290 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3781 для будівництва іа 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. І Іочаїв. вул. 
Кременецька, 20, землі житлової та громадської забудови, в межах населеної о ну нкту.

2. Передати гр. Савін Вірі Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0290 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3781 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ночаїв, вул. 
Кременецька, 20.

3. Зобов'язати гр. Савін Віру Федорівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 
у встановленому законодавс твом порядку.

Контроль за виксір^дот-ЯХР'тшгщго рішення покласти на постійну депутатську- комісію з 
питань земеЕцІЇх , природокористування, планування і ери і ори.

4.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 712від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житловою 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Вишнева, 28, гр. Салевич 
Н атал ії Л ео і піїті і

Розглянувши заяву жительки м. Ночаїв. вул. Вишнева. 28. гр. ( алевич ІІаіалії 
Лсонтіївни. яка просить затвердити технічну документацію в землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ночаїв. вул. 
Вишнева. 28. та передатні дану ділянку безоплатно у власність, керуючись н.б ч.І сі. 12. н.б
ч.І ст.81, п.в ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ АА:

1. Затвердити гр. Салевич Наталії Леонтіївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 'земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3764 для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Вишнева. 28. землі житлової та громадської забудови, в межах населеною 
пункту.

2. Передати гр. Салевич Наталії Леонтіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3764 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Вишнева. 28.

'У3. Зобов'язати гр. Салевич Наталію Леонтіївпу зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановлено^ порядку.

Контроль за викс^^Ощ^^^^ покласт и на постійну депутатську комісію з
питань земелу 
будівництва. apjfrPOifr^ рп.

Міський голо
Капрічук О М

'одокористу вання, плану вання іери торії,
гок. історичного середовища

4.

В.С .Бойко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 713

Про затвердження технічної докумен і анії і і 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) н.іоінсіо 
0,0489 га для будівництва за обслм овування 
житлового буднику, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Винниченка, 15 гр. Сапигорі Надії 
Андріївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Винниченка. 15. гр. Сапигори Надії 
Андріївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Винниченка. 15 та передати дану ділянку безоплатно у власність. керуючись її.б ч.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.в ч.З ст.1 16 ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу України. сг.55 Закону України 
"Про землеустрій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 
враховуючи висновки 'та пропозиції посііііної дсну іатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони 
пам'яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I 111 II Л А :

1. Затвердити гр. Сапигорі Надії Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.0489 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3754 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Винниченка. 15. землі житлової та громадської забудови. в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сапигорі Надії Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.0489 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3754 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Винниченка. 15.

3. Зобов'язати гр. Сапигору• Надію Андріївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за ’ покласти на постійну депутатську комісію
питань зеі\ щокористування, планування іери торії
будівництва. dk. історичного середовища.

Капрічук О М

В.С. Бой ко



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ 714

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в 
пазурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Молодіжна, 15, гр. Сторожу к 
Тетяні Сергіївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль. гр. Сторожуй І стяни Ссрііївни. яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Молодіжна. 15 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись гі.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.в ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І ПІ И Л А :

1. Затвердити гр. Сторожук Тетяні Серііївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3765 для бу іівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 1 Іочаїв. 
вул. Молодіжна. 15. землі житлової і а громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр . Сторожук Тетяні Сергіївн і безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 612,3410500:02:001:376)5 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Молодіжна. 15.

3. Зобов'язати гр. Сторожук Тетяну Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКТ \ЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 715

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. ІІочаїв, 
вул. Гайова, 34а, гр. Федчиїпіін Зої Павлівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вуї. 1 айова. 34а. ір. Федчнніин Зої Павлівни, 
яка просить затвердити технічну документацію Із ісмлсу сірою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місисв^осгі) для будівниціва га 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Гайова.34а та передати дану ділянку безоплатно у власність. керуючись н.б ч.І сг 12. н.б ч.І 
ст.81. н.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України. ст.55 Закону України "Про 
землеустрій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні". 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони 
пам'яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Я А :

1. Затвердити гр. Фсдчишии Зої Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) площею 
0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 :3426 для будівниціва іа 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і спору і в м. І Іо іаїв. ь\ і. 
Гайова. 34а. землі житлової та громадської забудови. в межах пасе ієною пункіу

2. Передати гр. Федчиїпин Зої Павлівні безоплатно у власнісіь земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3426 для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Ііочаїв. 
вул. Гайова. 34а.

3. Зобов'язати гр. Федчишин Зою Павлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Гоптплпь за виклпАііііяю.<4Ж4аі о пі ііісііпя покпястн на постійну депутатську комісно З



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 716від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації і і 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0470 га для будівництва та обслуговування 
житлового буднику, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 6а, гр. Ярмусь 
Мп кол і В і к і о р о в н чу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48, гр. Ярмуся Миколи 
Вікторовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Ярослава Мудрого. 6а. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.в ч.З ст. 1 16 ст. 125. сі. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", и.34 ч.І от. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

ВИРІ III И JI А :

1. Затвердити гр. Ярмусь Миколі Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) 
площею 0.0470 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3604 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Ярослава Мудрого, 6а, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Ярмусь Миколі Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.0470 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3604 для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. І Іочаїв. 
вул. Ярослава Мудрого. 6а.

3. Зобов'язати гр. Ярмусь Миколу Вікторовича зарессіруваїи речові права 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

на <смс іі.н\

4. Контроль за викон 
питань земель 
будівництва, appjTyr

Капрічук О.М.

Міський гол

іення покласти на постійну дсllylаіеьку комісію з 
ирсоїокорисгуїнння. планування іериторії.
яток. історичного середовища.

В.С.Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №717

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуї овування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Вишнева, 38, гр. ( околовськіі'і 
Ларисі Зіновіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева. 38. гр. Соколовської Лариси 
Зіновіївни. яка просить затвердити ’технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Вишнева. 38 та передати дану ділянку безоплатно у власність. керуючись п.б ч.І ст. 12. п.о
ч.І ст.81. п.в ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України. ст.55 Закону України 
"Про темлeycгpій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні". 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони 
пам'яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III II Л А :

1. Затвердити гр. Соколовській Ларисі Зіііоіишні іехнічп) докумспіашю н ісмлсссірою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шнурі (на місцевості) 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3749 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Вишнева. 38. землі житлової та громадської забудови. в межах населеної о 
пункту.

2. Передати гр. Соколовській Ларисі Зіііоіииші безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3749 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Вишнева. 38.

о3. Зобов'язати гр. Соколовську Ларис) Зіношпшу зареєструвати речові 
земельну ділянку у встановленому ;акоі юдавством порядку.

права на

Контроль за викоі|і 
питань земелі 
будівництва. ар

Капрічук О М

Міський гол

синя покласти на постійну депутатську 
иродокориетування. іі.іаіу вання
ягок. історичного середовища.

КОМІСІЮ з

В.С. Бойко

4.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ(КЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 718

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1497 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Ночаїв, вул. Лесі 
Українки, 6, гр. Козак Аллі Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Ночаїв вул. Лесі Українки. 6. і р. Козак Алли 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наїлрі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почав вул. Лесі Українки. 6. керуючись и.а ч.І ст..ст. 12,79.107.1 18. ч.1.2 
ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України. п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій». 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних 
відносин. природокористування. планування території. будівництва. архітектури. охорони 
пам’яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В II І» I III II Л А :

1. Падати дозвіл гр. Козак Аллі Олександрівні на виїотовлення технічної доку мснтації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж їсмельної ді іянки в шнурі (на 
місцевості) площею 0.1497 га для будівництва га обслу і ову ванни жиїловио 2-у линку . 
господарських будівель і споруд в с. Старий Ііочаїв. вул. Лесі Українки. 6. юм.іі 
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 ііауияток. історичного середовища.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 719

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лесі 
Українки, 14, гр. Зубкевичу Миколі 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки. 14. гр. Зубкевича 
Миколи Степановича, який просить падати дозвіл па виготовлення ісхнічної доку мептанії і, 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в ііаіурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і 
споруд в с. Старий Почав вул. Лесі Українки. 14. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107.1 IX. ч.1.2 
ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин. 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток. 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зубкевичу Миколі Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га для будівництва іа обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв. вул. Лесі 
Українки, 14. землі житлової та громадської забудови, в межах населеною нунклу

11 риродокори c ryва 1111 я.
і яток, історичного середовища.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дону іаіську комісію : 
питань земельних відносин. природокористування. планування і ери торії, 
будівництва, архітектури, охорони п

/лР *Міський годоваР
Совбецька H.P. І

В.С. Бойко



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

від «24» червня 2021 року №720

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

восьме: скликання 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 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. вул. Лесі Українки. 14. гр. Зубкевича 
Миколи Степановича. який просить надати дозвіл на виготовлення технічної доку метанії в 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв. керуючись 
ст. 12,79,118,121,125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні ”. ст.25 Закону України "Про зсмлсустрш". враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток. 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Зубкевичу Миколі Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж темельїюї ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.4500 га для ведення особистою селянської о 
господарства в с. Старий Почаїв. вул. Лесі Українки. 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. архітеьшу >рони цймяток. історичного середовища.

Міськиїі го.
Совбенька I I.P.

’ T4Q 521®° у

В.С.Бойко



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

№ 721

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМ А СІХ ІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення V 
власність земельних ділянок площами 
0,2252 га; 0,2782 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Старий Почаїв вул. Лесі Українки, гр. 
Козак Аллі Олександрівні

Розглянувши заяву жительки с. (тарнії Почаїв. вул. Лесі Українки. 6. гр. Коїак Алли 
Олександрівни, яка просить надані дозвіл на виготовлення проекту зсм.іеус і рою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянською іоснодарсіва 
в с. Старий Ночаїв вул. Лесі Українки, керуючись сі.12.79.1 IS.121.125.126 Земельною 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні", п. і
ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції посівшої 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування. планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козак Аллі Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0.2252 га та 0.2782 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв вул. Лесі Українки, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеною пункту, в юму числі ріллі

2. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну дсиуіагськд комісію 
питань земельних відносин. нриродокорисі ування. планування ісриюрн.
будівниціва, архітектур] охорони нам" аок. іс юричної о середовища

Капрічук О М

МІСЬКИЙ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ(КЛПКАПІІЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 722

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,80 в умовних кадастрових гектарах для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської 
міської територіальної громади, гр. Савчук 
Ларисі Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв. гр. Савчук Лариси Степанівни, 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.І ст..сі. 12.79.107.1 18. ч.1.2 
ст.120. н.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, н.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про ісмлеусірій». 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин. природокористування. планування -території. будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток. історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ 111 И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Савчук Ларисі Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської територіальної громади площею 1.80 в умовних кадастрових 
гектарах колективного сільськогосподарського підприємства «Сві танок», и ідио 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії IP № 0230298 іа ухвали 
Кременецького районного суду від 09.10.2018 року.

2. Гр. Савчук Ларисі Степанівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

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

Міський гол
с. ę.

С .*^0527^



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
   

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 723

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 буднику,
господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 35, гр. Зубкевич Галині 
Тимофіївці

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

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити) гр. Зубкевич Галині Тимофіївці іехнічну докуменіаііію і ». іем.ісусірою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцеївкмі) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1056 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий) 
Почаїв, вул. Копані, 35, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. ІІередаги гр. Зубкевич Галині Тимофіївці безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1056 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, 35.

п3. Зобов’язати гр. Зубкевич Галину Тимофіївку зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавс твом порядкч.

Контроль за виконання ^ІІЮ^.рд^їет'йіу^іокласі и на посіпшу деііуіа і сі.кч комісію ••

„ю^с-ит.-. р.Г^,  ................... планування іерицірн.
ре; ю в и ща.

, ч. Апитань земельних ■■ відносин. ' при ро.'К) користу ван ня.
будівництва, архітею Т/^т|^онїт па£і'-ят8,й, і сто ри ч ноі о сер

Санбсіїька IIP

Міський голова

4.

В.С.Бойко



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 724

Про затвердження технічної документації і< 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1800 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Шевченка, 18, гр. Діхтяр Лесі 
Борисівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська. 50. гр. Діхгяр Лесі 
Борисівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв. 
вул. Шевченка, 18 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст. 125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закон) України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції посіійної депутатської комісії з ииіаиь земельних 
відносин, природокористування, планування території. будівниціва. архнскіури. охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Діхтяр Лесі Борисівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1800 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0913 для будівниціва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Почаїв, вул. Шевченка. 18, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Діхтяр Лесі Борисівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1800 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0913 для будівниціва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. (’гарнії 
Ночаїв, вул. Шевченка. 18.

3. Зобов’язати гр. Діхгяр Лесю Борисівну зареєструвати речові права на 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

^й^отргецення покласти на постійну депутатську 
планування 

ЛГяток. історичного середовища.

4. Контроль за вш> 
питань земе 
будівництва,

Совбецька П.Р.

Міський го

- ’Й 
Хітектуї

відносив природокористування,
КОМІСІЮ і 
гери юрії.

В.С. Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 725

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1112 га, 
0,1287 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані, 
гр. Зубкевич Галині Тнмофіївні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв. вул. Копані, гр. Зубкевич Іалини 
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. Старий Почаїв вул. Копані та передати дані 
ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, н.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст. 125. 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки га 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ II! И Л А :

1. Затвердити гр. Зубкевич Качині Тимофіївці гехнІчну документацію і і іемлеусірою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевеє і і) площею 0.1 1 12 
га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1071. та площею 0.1287 га за кадастровим 
номером 6123487800:02:001:1072 для ведення особистого селянською господарства в с. 
Старий Почаїв, вул. Копані, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Зубкевич Галині Тимофіївці безоплатно у власність земельні ділянки площею 
0,1112 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1071, та площею 0,1287 га за 
кадастровим номером 6123487800:02:001:1072 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані.

3. Зобов’язати гр. Зубкевич І алипу Тимофіївну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

архітектури, охорони па :довища.

4.Контроль за виконанням 
питань земельних відно вання. планування

МІСЬКИЙ

S4

Совбецька H.P.

депу іаіську комісію < 
і ери юрії. будівниці ва.

В.С.Бой ко

Г



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 726

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площами 0,2847 га та 0,0244 га для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Фарині Сергію Юрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна. 23. гр. Фарини Сергія 
Юрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. керуючись 
ст.12,79,118,121,125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України ’’Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування. планування території. будівництва, архітектури. охорони 
пам’яток. історичного середовища. Почаївська міська рада

В Н Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Фарипі Сергію Юрійовичу на виготовлення технічної докхмен іаціі 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в паїурі (на 
місцевості) площами 0.2847 га та 0.0244 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію <



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № "2

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
умовах оренди в с. Старий 'Гараж, вул. Лесі 
Українки, 11, гр. Білорус Ганні Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Гараж, вул. Лесі Українки, 11, гр. Білорус 
Ганни Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і 
споруд на умовах оренди в с. Старий! Іараж, вул. Лесі Українки. 11. керуючись п.а ч.І 
ст..ст. 12,79,107,118. ч.1.2 ст. 120. п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі .26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 сг.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Білорус Панні Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Старий Гараж, вул. Лесі 
Українки. І 1. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну /ієну іагську комісію з 
питань земельних відносин. иродокористу вання. плану вання к-риї »р>ї 

пам'яток, ісюричного середовища.оуді вині п ва. архп екту

Олейнік М І

Міський гол

7 40 521^

О л.с -
. Ф 6

В.С. Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 728від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в пазурі (на місцевості) площею 
0,2500 іа для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Сгарніі Тараж, вул. Лесі Українки, 
9, гр. Білорус Ганні Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж. вул. Лесі Українки. II. гр. Білорус 
Ганни Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки. 9 . керуючись н.а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.1.2 
ст.120. п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України. н.34 ч.І 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'я ток, історичного середовища. Почаївська міська рала

В II І» I III II Л \ :

1. Надати дозвіл гр. Білорус Ганні Степанівні на виготовлення іехнічної докумсн іанії 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 Гараж, вул. Лесі Українки, 9. землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пунк ту.

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

О.кчінік МІ

МІСЬКИЙ

римо
аоемен£

и прАл яток. історичного середовища.

В.С.Бойко



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

від «24» червня 2021 року № 729

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарин, вуя. Зарічна, 12, Півень 
Зінаїді Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин. вул. Зарічна. 12. і р. Швець Зі наїли 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарин, вул. Зарічна, 12, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,1 18, ч.1,2 ст.120. п.і ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», н.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 II Р I 111 И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Швець Зінаїді Василівні на виготовлення ісхнічної лок\ метанії із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж іемельної ділянки в н.ггчрі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування жи елового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин. вул. Зарічна. 12. землі житлової іа 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

> КРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕСКЛИКАННЯ 
С ЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на він оговлсніві 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 
га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарин, провул. Зарічний, 7, 
гр. Нілярчук Іінаїді Федорівні

Розглянувши заяв\ жительки с. Комарин. ировхл. Зарічний. 7. і р. ІІі.іярчхк Зінаїдн 
Федорівни, яка проси ть нада ти дозвіл на виготовлення технічної док} мсп іаііії и 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шнурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських бчдіве.н і 
споруд в с. Комарин. провул. Зарічний. 7 . керуючись п.а ч.І сі..сі.І2.79.1О7.ІІХ. ч 1.2 
ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодекс} України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, нрнродокорисі}вання, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В II Р I III Н Л А :

1. Надані дозвіл гр. Нілярчук Зінаїді Федорівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шнурі (на 
місцевості) площею 0.2500 гаддя бхдішіипіва іа обслуговування жпі.тоіюіо б}линк}. 
господарських будівель і снор}Д в с. Комарин. нровхл. Зарічний. 7. -.емлі жиїлової іа 
громадської забудови, в межах населеною ігіікгу.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на посгіин} ден} гатськ} комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування ісріпорії.

В.С.Бойко



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №731

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеусі рою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в пазурі (на місцевості) площею 0,3344 іа 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Швець Зінаїді Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин. вул. Зарічна. 12. гр. Швець Зі наїли 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо вс тановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в е. Комарин. керуючись ст.12.79.118.121.125.126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України ''Про місцеве самоврядування в 
Україні ", н. і ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичною середовища. Почаївська міська рада

В II Р I III II J А :

1. Падати дозвіл гр. Швець Зінаїді Василівні па виготовлення технічної доку мен іації із 
землеусірою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (на 
місцевості) площею 0,3344 га для ведення особистого селянською юсіюдарсіва в с. 
Комарин. землі сільськогосподарського призначення, в межах населеною пункту, в 
тому числі ріллі.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 732

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення V 
власність земельних ділянок площами 
0,4534 га та 0,5228 га для ведення 
особис і ого селянського господарст ва 
в с. Старий ’ Гараж, гр. Білорус Ганні 
Степанівні

Розглянувши заяву жительки с. Старий Гараж, вул. Лесі Українки. 11. гр. Білорус 
Ганни Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарст ва в 
с. Старий Гараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України "‘Про місцеве самоврядування в Україні", п. г ч.І ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В II І» I III И JI .А :

1. Надати дозвіл гр. Білорус Ганні Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок плотами 0.4534 іа га 0.5228 іа для 
ведення особистого селянського господарсіва в с. (Зарий Гараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільської осполарської о 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну' депутатську комісію і 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
у будівництва, архітектури, охорони пакт ягок, історичного середовища.

' 7<О527^

В.С.Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 733

Про падання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 
0,6437 га та 0,2703 га для ведення особистого 
селянського господарства
в с. Комарин, і р. Півень Зінаїді Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин. вул. Зарічна, 12, гр. Швець Зінаїди 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, керуючись ст,12,79,118.121.125.12б Земельною кодексу України. п.34 ч.І ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”. п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з ииіань 
земельних відносин, природокористування. планування території, будівництва. архітектури, 
охорони пам'яток', історичного середовища. Почаївська міська рада

В II І» I III Н Л А :

1. Надати дозвіл гр. Швець Зінаїді Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у- власність земельних ділянок площами 0,6437 га та 0.2703 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, втому числі ріллі.

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



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 734

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,3841 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
ір. Фарині Миколі Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські. вул. Гайова. Іеріїопільського району ір. 
Фарини Миколи Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особисіоіо 
селянського господарства в с. Старий Тараж. керуючись ст. 12.79.1 18.121.125.126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”. 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ III Н л А :

1. Падати дозвіл гр. Фарині Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки її іошею 0.3841 ні для 
ведення особистого селянського господарства на території І Іочаївської міської 
територіальної громади (за межами с. Старий Гараж), за рахунок іемель запасу. іем u 
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 памяток, історичного середовища.

Олейнік МіГ.С с

Місь В.С.Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

від «24» червня 2021 року № 735

УКРАЇНА 
почаївська міська рада 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення у

власність земельної ділянки площею 
0,5203 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. . . марин,
гр. Пілярчук Зіпаїді Федорівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, провул. Зарічний, 7. гр. Пілярчук Зінаїди 
Федорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянською іосподарства в 
с. Комарин, керую.ись ст. 12.79.118,121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної іетіуіатської комісії з питані 
земельних відносиш природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В II Р І НІ И Л А :

1. Падати дозвіл гр. Пілярчук Зінаїді Федорівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відве. ■ дня у власність земельної ділянки площею 0,5203 га для ведення 
особистого панського господарства в с. Комарин, за рахунок земель не наданих у 
власність а 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 
шпиль ^ .івннх відносин. природокористування. планування території,
будівництва, „дхітектури. охорони пам'яток, історичного середовища.

ОчеГ-Іі•: М Г
О с

В.С.Бойко



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 736

Про падання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення 
відведення у

власність земельних ділянок площами 
0,4702 га та 0,7889 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин, 
гр. Пілярчуку Вячеславу Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарин. провул. Зарічний. 7. гр. ІІі.іярчука Вячеслава 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарин. керуючись ст.12,79,11 8,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч І ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітекіури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

В И Р І 111 11 Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пілярчуку Вячеславу Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок плотами 0.47Q2 га та 
0,7889 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин. за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеною нункіу. в юм\ числі ріллі

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 737

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового буднику,
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Лісова, 8, гр. Нікітюку Володимиру 
Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Лісова. 8 гр Нікітюка Володимира 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації в 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ст. 120, п.г ч.І ст 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И І» I III ИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікітюку Володимиру 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. Комарівка вул. Лісова. 8. 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітект : охрррд уСяток, історичного середовища.

Міський голова?У

Пацула В.Ф.

; охо.ррі



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕСКЛ ИКАНИЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 738

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Миру, 43, гр. Богуті Миколі Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Миру. 43. гр Богути Миколи 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва га обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка. керуючись п. а ч.І ст..ст. 12,79.107,11 8. ч.1,2 ст.120, п.і ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Богуті Миколі Васильовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Миру. 43. землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 739

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

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Володимирська. 2. гр. Самборської Надії 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення -технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Будки, керуючись п. а ч.І ст..ст. 12,79,107.118. ч.І.2 ст.120. п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В II І» I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Самборській Надії Петрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлений) меж’ іемельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування жи ттового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки вул. Володимирська. 2. землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

від «24» червня 2021 року № 740

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу па 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. Миру, 29, гр. Любчик Галині Степанівні

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів. вул. Балки 7/10. гр. Любчик Галини 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І 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

ВИРІ ШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Любчик Галині Степанівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку. 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка. вул. Миру. 29. землі житлової га 
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 пдмт/яток, історичного середовища.

В.С.Бойко



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

вії «24» червня 2021 року № 741

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ(КЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

рішення

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо вс і оновлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в шнурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Комарівка, 
вул. Миру, 32, гр. Довгенко Вірі Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка. вул. Миру. 32. гр. Довгенко Віри Петрівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд в с. Комарівка. 
керуючись п. а ч.І ст..ст. 12.79.107.118. ч.І.2 ст.120. п.і ч.І сі.12і Земельною кодексу 
України. п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». ст.25 
Закону України «Про землеустрій». враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин. природокористування, планування 
■території, будівництва. архітектури. охорони пам'яток. історичного середовища. Почаївська 
міська рада

В Н 1» I !!! Н Л А :

1. Падати дозвіл ір. Довгенко Вірі Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва 'та обслуговування жи тлового будинку. 
господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. Миру. 32. землі житлової та 
громадської забудови. в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, плану вання іери торії, 
будівництва, архітектури, охорони ш яток. історичного середовища.

МІСЬКИЙ г

/7
міс

В.С. Бой ко

І Іацула В.Ф.



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 742

Про надання дозволу на виготовлення іехнічпої 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового буднику,
господарських будівель і споруд в с. Будки, 
провулок Миру 2, гр. Тівон Анастасії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, провулок Миру. 2, гр. Тівон Анастасії Іванівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
керуючись н. а ч.І ст..ст. 12,79.107.118. ч.І.2 сі.І 20. ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 
ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України 
«Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депуіаіськоі комісії з 
питань земельних відносин, природокорисіування. планування ісри торії, оу дшниц і ви. 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рада

В II 1' І НІ И Л А :

1. Падати дозвіл гр. Тівон Анастасії Іванівні 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, провулок Миру 2, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
питань земельних відносин. природокористування, планування ц-риторн-
будівництва, архітектури, охорони нам' ок. історичного ссредовиша.

комісію з

Папула В Ф.

Міський г



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 743

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. Польова, 3, гр. Грибенку Дмитру 
Григоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Польова, 3, гр. Грибенка Дмитра 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, керуючись п. а ч.І ст. ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Грибенку Дмитру 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. Комарівка вул. Польова, З, 
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 го В.С.Бойко

Пацула В.Ф.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 744

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюку 
Леоніду Овксентійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Леоніда 
Овксентійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Комарівка, вул. Липова, 2, керуючись п.ач.1 ст..ст. 12,79,107,118, ч. 1,2 ст.120, п.г 
ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мандзюку Леоніду Овксентійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. Липова, 2, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський гол В.С.Бойко

Пацула В.Ф.ма В.Ф.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 745

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
умовах оренди в с. Комарівка, вул. Миру, 41а 
гр. Богуті Ользі Яківні

Розглянувши заяву жительки Сполучених Штатів Америки, гр. Богути Ольги Яківни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди в 
с. Комарівка, вул. Миру, 41а, керуючись п.а ч.І ст. ст. 12,79, 81, 107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І 
ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл гр. Богуті Ользі Яківні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Комарівка, вул. Миру, 41а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, ар х ітектури, охорони пам’ят ок, історичного середовища.

МІСЬКИЙ г

^реме^р

В.С.Бойко

Пацула В. Ф.



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 746

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площами 0,4273 га та 0,6564 га в с. Комарівка 
гр. Богуті Миколі Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Миру, 43 гр. Богути Миколи 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Богуті Миколі Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,4273 га та площею 0,6564 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, б ' ’ ’ ' торичного середовища

МІСЬКИЙ

Пацула В.Ф



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 747

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства площами 0,3930 га та 0,3274 га 
в с. Будки гр. Самборській Надії Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Володимирська, 2, гр. Самборської 
Надії Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Самборській Надії Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,3930 га та площею 0,3274 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

МІСЬКИЙ гол В.С.Бойко
Пацула В.Ф.



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСТЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 748

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства площами 0,2830 га, 0,2536 га та 0,1557 га 

в с. Будки гр. Тівон Анастасії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки провулок Миру, 2, гр. Тівон Анастасії 
Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Тівон Анастасії Іванівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площами 0,2830 га, 0,2536 га та 0,1557 га для ведення особистого 
селянського господарства, в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

МІСЬКИЙ г В.С.Бойко
Пацула В.Ф.



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 749

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площами 0,3548 га та 0,3952 га в с. Комарівка 
гр. Грибенку Дмитру Григоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Польова, 3 гр. Грибенка Дмитра 
Григоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Грибенку Дмитру Григоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3548 га та 0,3952 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С.Бойко

Пацула В.Ф.



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 750

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площами 0,2070 га та 0,5200 га в с. Будки 
гр. Плаксію Михайлу Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Узин, вул. Поповича. 60. Білоцерківською району. 
Київської області гр. Плаксія Михайла Івановича, який просить надати дозвіл па 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в с. Будки, керуючись ст. 12,79.107.118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III II л А :

1. Надати дозвіл гр. Плаксію .Михайлу Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0.2070 га га площею 0.>^оо іа іія ведення 
особистого селянського господарства, в с. Будки, ю.млі сільськоїосподарсі.кого 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі

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

Папула

\\О "с

vM с Ь д-

Місі.
»■

В.С.Бойко



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№751від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,4864 га в с. Будки 
гр. Залізницькій Ользі Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Дружби, 22, гр. Залізницької Ольги 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки, керуючись ст. 12,79,107,118,120, 
121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Залізницькій Ользі Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4864 га для ведення особистого 
селянського господарства в селі Будки, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський В.С.Бойко
Пацула В.Ф.



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 752

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,0522 га, 0,1908 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Ковальову Віталію Віталійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Ковальова Віталія Віталійовича, який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ковальову Віталію Віталійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0522 га та площею 0,1908 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Пацула В.Ф.

Міський і

J ремезе, /4.

В.С.Бойко



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 753

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,6500 га, 0,2049 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Нікітюку Михайлу Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Лісова, 4, гр. Нікітюка Михайла 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись 
ст 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Нікітюку Михайлу Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,6500 га та 0,2049 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

МІСЬКИЙ г

Пацула В.Ф.

//хЛ уС.ремелу,
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 754

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1245 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Пацулі Миколі Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 
Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1245 га для ведення особистого селянського господарства в с 
Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в 
тому числі ріллі.

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

юго середовища



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 755від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,4525 
га та 0,2936 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, гр. 
Нікітюку Володимиру Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Лісова, 8, гр. Нікітюка Володимира 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікітюку Володимиру Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4525 га та 
0,2936 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.

В.С.Бойко



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№756від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1059 
га, 0,1156 га, 0,1552 га, 0,1440 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Любчик Галині Миколаївні

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 
Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ір. Любчик Галині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1059 га, 0,1156 га, 0,1552 
га, 0,1440 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 В.С.Бойко
Пацула В.Ф.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 757

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,3657 
га та 0,0950 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Любчик Галині Степанівні

Розглянувши заяву жительки м. Радивилів вул. Балки 7/10, гр. Любчик Галини 
Степанівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст. 12,7*9,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Любчик Галині Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3657 га та 0,0950 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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 758

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,4145 
га та 0,6816 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Довгенко Вірі Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Миру, 32 гр. Довгенко Віри Петрівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИ РІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Довгенко Вірі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,4145 га та 0,6816 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 г
Пацула В. Ф.



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 759

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1741 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Залізницькій 
Ользі Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 22 гр. Залізницької Ольги 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Залізницькій Ользі Михайлівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1741 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.

В.С.БойкоМіський
Пацула В.Ф.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 760від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1964 
га, 0,6338 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Булат Марії Дмитрівні

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Булат Марії Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок площами 0,1964 га та 0,6338 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Папула В.Ф



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 761

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,5059 
га, 0,6144 га, 0,7214 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, гр. 
Мандзюку Леоніду Овксентійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Липова, 2, гр. Мандзюка Леоніда 
Овксентійовича, 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.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛ А:

1. Надати дозвіл гр . Мандзюку Леоніду Овксентійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,5059 га, 
0,6144 га, 0,7214 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, 
за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, г““ ........ ’ ’ середовища.

Міський го
ПацуиВ Ф



 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

від «24» червня 2021 року № 762

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,7500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Нікітюку 
Михайлу Михайловичу

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікітюку Михайлу Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський
Пацула В.Ф.

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 763від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5863 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі 
Миколі Яковичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 46, гр. Пацули Миколи 
Яковича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, керуючись ст 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Яковичу на виготовлення проекту землеустрою) 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5863 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський
ІІацула В.Ф.

В.С.Бойко



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 764від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,1990 
га, 0,3439 га, 0,1372 га, 0,4523 га, 0,0778 га для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Будки, гр. Стояновському Ростіславу 
Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Володимирська, 35, гр. Стояновського 
Ростіслава Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Стояновському Ростіславу Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,1990 га, 
0,3439 га, 0,1372 га, 0,4523 га, 0,0778 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну .д^е^гут^а^тськ^у комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

В.С.Бойко



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 765від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 1,0814 
га та 0,5200 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Ткачу Володимиру Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Піщана, 64, гр. Ткача Володимира 
Леонідовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ткачу Володимиру Леонідовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 1,0814 га та 
площею 0,5200 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С.Бойко



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 766від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8818 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Токарчук 
Людмилі Петрівні

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Токарчук Людмилі Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,8818 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на иос^т ійіну .лс^ііута^тс.ьк^у комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 767

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,6605 
га; 0,2086 га; 0,0772; 0,2669 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, гр. Чернобаю Олександру 
Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 42, гр. Чернобая Олександра 
Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр Чернобаю Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,6605 га; 
0,2086 га; 0,0772 га, 0,2669 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарівка, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну тіс^г^ут^діт^ськ^у комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Пацула В. Ф.

Міський



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 768

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,25 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської територіальної громади 
гр. Вознюк Аллі Андріївні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Миру, 32 гр. Вознюк Алли 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади, керуючись ст. 12,79,107,118,120, 121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Вознюк Аллі Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської територіальної громади площею 2,25 в умовних кадастрових 
гектарах згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0115427 
колективного сільськогосподарського підприємства с. Комарівка та свідоцтва про 
право на спадщину за законом від 23 квітня 2021 року.

2. Гр. Вознюк Аллі Андріївні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавствв .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних 
будівництва, архітек

відносин, природокористування, планування території, 
:и пам'яток, історичного середовища..

Пацула В.Ф.

. ’ М/С£

Міський го. В.С.Бойко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №769

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. Дружби, 39а, гр. Шабалян Неонілі 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 39а, гр. Шабалян Неоніли 
Миколаївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Дружби, 39а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Шабалян Неонілі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0374 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Дружби, 39а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Шабалян Неонілі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0374 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 
вул. Дружби, 39а.

3. Зобов’язати гр. Шабалян Неонілу Миколаївну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Міський г

Контроль за вик^^ям^<й@ 
питань зел ' 
будівництва,

іш.ення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території, 
м’яток, історичного середовища.

В.С.Бойко

4.

Пацула В. Ф.



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №770

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,2028 га та 0,2893 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Камінській Оксані Слав'янівні

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Молодіжна, 16, гр. Камінської Оксани 
Слав'янівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.І ст. 12,п.б ч.І ст.81, па ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”,враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Камінській Оксані Слав'янівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,2028 га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0020 та площею 
0,2893 га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0021 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, 
в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Камінській Оксані Слав'янівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2028 га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0020 та площею 
0,2893 га за кадастровим номером 6123481000:01:003:0021 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка..

3. Зобов’язати гр. Камінську Оксану Слав'янівну зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням .даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земе йксин. гїриродокористування, планування території,

и пам’яток, історичного середовища.будівництв

Міський

. Ч? О

В.С.Бойко

Пацула В.Ф.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 771

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3547 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Зубкевич Галині Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Миру, 2, гр. Зубкевич Галини Петрівни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, керуючись п. б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 
ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Зубкевич Галині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3547 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0385 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевич Галині Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3547 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0385 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки.

3. Зобов’язати гр Зубкевич Галину Пе^тр^івг^у зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

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



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №772

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,4414 га, 0,2921 га, 0,2977 га, 0,2402 га 
для ведення особистого селянського господарства в 
с. Будки, гр. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Миру, 2, гр. Зубкевича Ярослава Дмитровича, який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Будки, керуючись п. б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п'34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичнрго середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Будки:

- площею 0,4414 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0720;
- площею 0,2921 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0383;
- площею 0,2977 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0017;
- площею 0,2402 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0016, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зубкевичу Ярославу Дмитровичу безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Будки:

- площею 0,4414 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0720;
- площею 0,2921 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0383;
- площею 0,2977 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0017;
- площею 0,2402 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0016.

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Ярослава Дмитровича зареєструвати 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, історциногсісередовища..

М~іС/
/7 ■о*'
7.0)

Z о

Міський г В.С.Бойко

Пацула В.Ф



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 773

Про падання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лідихів, вул. І.Франка, 41
гр. Хорошому Петру Омеляновичу

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. І.Франка. 41 гр. Хорошого Петра 
Омеляновича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лідихів. вул. І.Франка. 411 керуючись п. а ч.І сі.12. сі.79.107.1 I X. ч 1.2 сі і І 20. н.і 
ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про. місцеве 
самоврядування в Україні». ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносиш 
природокористування. планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Хорошому Петру Омеляновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га для будівництва га обслуговування 
житлового будинку. господарських будівель і споруд в с. Лідихів. вул. І.Франка. 4 і 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну дсчпі.исьл^х комісію <
терп торії, будівництва. архі г екіури.

Міський і

питань при 
охорони нам

Заревняк Л.В



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року .\ї 774

Про падання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Лідихів, вул. Каленика К., 42 
гр. Собчуку Миколі Степановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Каленика К,, 42 гр. Собчука Миколи 
Степановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лідихів, вул. Каленика К., 42 керуючись п. а ч.І ст. 12. сі 79107.1 IX. ч.І.2 сі. 120. 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В II 1» I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Собчуку Миколі Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів. вул. Каленика К.. 
42 землі житлової та громадської забудови, в межах населеною пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійне депvlаlськv комісію ;

Заревняк А.В. II О £



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року .N■775

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, 10 
гр. Чернобай Ганні Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. Шевченка,5а гр. Чернобай Ганни 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні. 10. керуючись н. а ч.І сі. 12. с І.7О.ІО7.І IX.
ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землсус і рій». враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. 
природокористування, планування території. будівництва, архітектури. охорони пам'яток. 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чернобай Ганні Дмитрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів. вуї. Героїв Небесної Сотні. І0. землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депу гаїсі.ку комісію
пдїїйування території, будівництва, архнскгурі 
бедов ища.



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 776

Про надання дозволу 
технічної документації із

на виготовлення
землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,4216 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Хорошому Негру 
Омеляновичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. І. Франка. 41, гр. Хорошого Петра 
Омеляновича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів. керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч 1 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони па.м’яіок, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Хорошому Петру' Омеляновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.4216 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну деиуонську комісію
Ь'іокоріїету вання. планування 

ам'яток. історичного середовища.
земельнихпитань

будівництва, арх

Міський

ВІДНОСИН.

В.С.Бойко

Заревняк А.В



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 777

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,0623 га, 0,2162 га, 0,0820 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.
Лідихів, гр. Оліщук Галині Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Зелена.10, гр. Оліщук Галини Василівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів керуючись ст. 1 2.79.1 І 8.12 1. 1 25.1 26 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичною середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р І III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Оліщук Галині Василівні, на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,0623 га, 0,2162 га, 0.0820 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів. землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту.

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

Заревняк А.В.



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 778

Про надання дозволу на виготовлення іехнічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів
Почаївської міської територіальної громади
гр. Козлюк Оксані Георгіївні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської 
області гр. Козлюк Оксани Георгіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади. керуючись 
ст.12.79,107,118.120.121.125.126 Земельного кодексу України, ст. 26 Законе України "І1ро 
місцеве самоврядування в України, ст'. 25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони нам’яіок. 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка
розташована на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Лідихівський» згідно сертифіката! на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0077838 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 26 квітня 2021 
року, спадкова справа № 33/2021 р.. за реєстровим №> 495.

2. Гр,. Козлюк Оксані Георгіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимо. 
земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відію$етштви.оодокористування. планування території.

Міський го
Заревняк А.В.

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 779

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки в паз урі 
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарською 
виробництва на території с. Лідихів
Почаївської міської територіальної громади
гр. Козлюк Оксані Георгіївні

І
Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Джерельна, 12 Кременецького району 

Тернопільської області гр. Козлюк Оксани Георгіївни, яка просить надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В 11 Р I III II Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва!. яка 
розташована на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Лідихівський» згідно сертификата на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0077439 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 26 квітня 20^2^1 
року, спадкова справа № 33/2^(^211 р„ за реєстровим № 494.

2.

J.

Гр. Козлюк Оксані Георгіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного' законодавства.

о рішення покласти на постійну депутатську комісію г 
ф^цщеш^гі^^іокоізистуваніїя. планування гери іорії.

ам'яток. історичного середовища.

Контроль за вик 
питань земель 
будівництва

Міський !'()
Заревняк А.В

В.С.Бойко



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

від «24» червня 2021 року № 780

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів
Почаївської міської територіальної громади
гр. Козлюк Оксані Георгіївні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Джерельна, 12 Кременецького району 
Тернопільської області гр. Козлюк Оксани Георгіївни, яка просить надати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121.125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

В И І» I III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Козлюк Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 
розташована на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Лідихівський» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0077438 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 26 квітня 20211 
року, спадкова справа № 33/2021 р„ за реєстровим № 493.

2. Гр. Козлюк Оксані Георгіївні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

Контроль за викої 
питань земе 
будівництва,

42 рішення покласти на постійну дену гагськх комісію з 
родокористування. плану ванн я ісри торії, 
яток, історичного середовища.

Міський В.С. Койко

3.

Заревняк А.В.



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 781

Про падання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах для ведения товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів 
Почаївської міської територіальної громади 
гр. Остапчуку Петру Миколайовичу

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Льотчиків-Виіволиісіів.33 |о 
Кременецького району Тернопільської області гр. Остапчука Петра Миколайовича, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів Почаївської міської 
територіальної громади, керуючись ст.12,79,107.118,120,121,125.126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в України, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІ III II Л А :

1. Надати дозвіл гр>. Остапчуку Петру Миколайовичу■ паї виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарської о виробництва, 
яка розташована на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Лідихівський» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0077757 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 24 грудня 2008 
року, спадкова справа № 213, за реєстровим № 1055.

2. Гр. Остапчуку Петру Миколайовичу виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

Заревняк А.В.



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 782

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки в паз урі 
(на місцевості) площею 1,43 в умовних кадастрових 
гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лідихів
Почаївської міської територіальної громади 
гр. Прокопчук Тетяні Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської 
області гр. Прокопчук Тетяни Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади. керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121,125.126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Прокопчук Тетяні Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
яка розташована на території с. Лідихів Почаївської міської територіальної громади 
площею 1,43 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарською 
підприємства «Лідихівський» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0182411 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 18 і рання 2005 
року, спадкова справа № 165, за реєстровим № 729.

2.

Контроль за вик 
питань зеь 
будівництва,

виготовити технічну документацію з урахуванням Гр. Прокопчук Тетяні Василівні 
вимог земельного законодавства.

Міський олова

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
водокористування, планування території, 

ам яток, історичного середовища.

3.

Заревняк А.В



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 783

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площами 
0,3939 га, 0,1579 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, 
гр. Чернобаи Ганні Дмитрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Шевченка,5а, гр. Чернобай Ганни 
Дмитрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
в с. Лідихів, керуючись ст. 12,79.118,121,125.126 Земельного кодексу України. п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в України. сг. 25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з цигань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Чернобай Ганні Дмитрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність площами 0,3939 га, 0.1579 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, 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



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 784

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Лідихів, 
вул. Підгірна, 9, гр. Кошіль Василю Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів. вул. Підгірна. 9. Кошіль Василя Івановича, який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів. вул. Підгірна. 9 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І сі 8І. п а ч З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кошіль Василю Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0573 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів. 
вул. Підгірна. 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кошіль Василю Івановичу безоплатно у власність земельне іілянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0573 для будівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів. 
вул. Підгірна, 9.

3. Зобов'язати гр. Кошіль Василя Івановича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконай 
питань земель 
будівництва, ар^іф^ду

го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території, 

’яток, історичного середовища.

Міський г В.С.Бойко

4.

Заревняк А.В.



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24» червня 2021 року № 785

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 
Мічуріна, 4а гр. Хрущ Галині Прокопівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. Мічуріна. 4а гр Хрущ І алини 
Прокопівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів та 
передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст.12. п.б ч.І ст.81. и.а
ч.З ст. 116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про 
землеустрій» п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В Н Р I III И Л А :

1. Затвердити гр. Хрущ Галині Прокопівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0552 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вуї. 
Мічуріна, 4а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Хрущ Галині Прокопівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0552 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. Мічуріна, 4а.

3. Зобов’язати гр. Хрущ Галину Прокопівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за викона+й^уі 
питань природо^бр я^,.
охорони пам'яттс^сТр^ддшсн^,^

/7<г £II' 2Міський голофан
о /і

грЬцкнщтня покласти на постійну депутатську комісію з 
/вання території, будівництва, архітектури. 
інша.

В.С.Бойко

4.

Заревняк А.В.



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

від « 24» червня 2021 року № 786

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул.
І. Франка, 20 гр. Вовчок Антоніні Семенівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. І.Франка. 20 гр. Вовчок Антонівн 
Семенівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівниці ва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів га 
передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І сг.81. п.а
ч.З ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про 
землеустрій» п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Вовчок Антоніні Семенівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж- земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 612,3484100:02:001:0605 для булівниціва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. І. Франка, 20, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Вовчок Антоніні Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0605 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. І. Франка, 20.

3.

4. Контроль за вик 
питань приро 
охорони пам

Зобов’язати гр. Вовчок Антоніну Семенівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

с

епня покласти на постійну депутатську комісію з 
ання території. архітектури.

Міський

Заревняк A.B.



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 787

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1076 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 
Островського, 3 гр. Зарівняк Марії Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. Островського. З гр. Зарівняк Марії 
Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів та 
передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, н.а
ч.З ст. 116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про 
землеустрій» п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р I 111 И Л А :

1. Затвердити гр. Зарівняк Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1076 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0568 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с Лідихів 
вул. Островського, 3, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Зарівняк Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1076 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0568 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 
вул. Островського, 3.

3.

4.

Зобов’язати гр. Зарівняк Марію Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановлен порядку.

Контроль за вик/наїц£яі 
питань приро, 
охорони пам’я

^корист^аішй,
’оег, ір+ормїм
V о s \ \ (SbV’4\ V

Міський
Заревняк А.В,



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 788

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 
Центральна, 88 гр. Молінському Василю 
Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів. вул. Центральна. 88 гр. Молінського Василя 
Дмитровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) д ія будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів га 
передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. н.а
ч.З с^д.,116 ст. 125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про 
землеустрій» п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції по<^<тіі^і^с^ї' депутатської комісії з питань 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Молінському Василю Дмитровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0572 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Лідихів вул. Центральна. 88 землі житлової 'та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Молінському Василю Дмитровичу безоплатно у власність ісмельну 
ділянку площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0572 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
в с. Лідихів вул. Центральна, 88.

3. Зобов’язати гр. Молінського Василя Дмитровича зареєструвати речові права на
земельну ділян

охорони пам’я
питань приро

4. Контроль за ві Донісшої покласти на постійну депутатську комісію з 
вання території, будівництва, архітектури. 

■сбе; z

В.С. Бой коМіський го
Заревняк А.В.



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 789

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевосі і) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 
Польова, 4а та передачу її в оренду терміном на 
5 років гр. Ладюку Олексію Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Польова, 4а гр. Ладюка Олексія Івановича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів та 
передати земельну ділянку в оренду терміном на 5 років, керуючись ст. 93 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України «Про землеустрій» п.34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. І Іочаївська міська рала

ВИРІ III И Л А :
1. Затвердити гр. Ладюку Олексію Івановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
оренду терміном на 5 років площею 0,2500 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0495 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. Польова, 4а, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ладюку Олексію Івановичу земельну ділянку в оренду терміном на 5 
років площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0495 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд 
в с. Лідихів вул. Польова, 4а.

3.

4.

5.

Встановити ставку орендної плати у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:049.5 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Лідихів вул. Польова, 4а.

W І С Ач 
Зобов’язати гр. Ладюка Хфдзкріяйіванрви 

Z 's'" "

Контроль за викришиїя^і ^ІІРГ0 Рш 
питань прирррійкйрис'ііур 
охорони пам'яток. 5сторН 
Міський гоЛова'ЧХ

га

ча заключн і и договір оренди з міською ради.
И

фтя покласти на постійну депутатську комісію з 
вання території, будівництва, архітектури,

В.С.Бойко



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 791

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,2073 га, 
0,1121 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Хрущ Галині Прокопівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. Мічуріна. 4а. гр. гр Хрущ Галини 
ГІрокопівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дані ділянки безоплатно \ 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Хрущ Галині Прокопівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0.2073 
га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0559. та площею 0.1121 га за кадастровим 
номером 6123484100:02:001:0560 для ведення особистого селянського господаре і ва в с. 
Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Хрущ Галині Прокопівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 
0.2073 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0559 та площею 0.1121 га за 
кадастровим номером 6123484100:02:001:0560 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів.

3. Зобов’язати гр. Хрущ Галину Прокопівну зареєструвати речові права на земельні ділянки 
у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносиі одокористування. планування території, будівництва.ю^окористування.

середовища.

Міський

Заревняк А.В

'40 527<г>

архітектури, охорони па

В.С . Бой ко



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 792

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1594 га, 
0,1959 га, 0,2760 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Зарівняк Марії Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів. вул. Островського. 3. гр ір Зарівняк Марії 
Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст.125. сг. 126 Земельною 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Зарівняк Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів:

- площею 0.1594 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0567:
- площею 0,1959 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0566;
- площею 0,2760 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0570. землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Зарівняк Марії Михайлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів:

- площею 0.1594 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0567;
- площею 0,1959 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0566;
- площею 0,2760 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0570.

3. Зобов’язати г[.т Зарівняк Марію Михайлівну зареєструвати і права на земельні
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням 
питань земельних

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ування. планування іериіорії, будівництва. 

середовища.

МІСЬКИЙ г
Заревняк А.В.

архітектури, охорони
« с

О с 
С С



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

від « 24 » червня 2021 року № 793

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Борщівка, вул. Цей гральна, 11, гр. 
Ягеничу Ростиславу Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. С. Крушельницької. 19. гр. Ягенич 
Ростислава Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Борщівка, вул. Центральна, 11, керуючись п.а ч.І 
СТ..СТ. 12,79,107,118. ч.І,2 ст.120, п.гч.1 ст. 121 Земельного кодексу України. п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. 1 Іочаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Ягеничу Ростиславу Івановичу на виготовлення іечіїічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2500 га для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Борщівка, вул. Центральна. 11. землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань зємєльщіс-дідносин,/природокористування. планування території, 
будівництва, арх^^гурп;/QxpfJ^wf пам'яток, історичного середовища.

II ко



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «24» червня 2021 року № 794

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на умовах оренди
в с. Лосятин, вул. Варшавська, 27,
гр. Бондар Олені Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Олени 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська. 27. керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про юмлеусгрін". враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бондар Олені Петрівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на умовах оренди в с. Лосятин, вул. 
Варшавська, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну іепутатську комісію- 
з питань земельних відносин, природокористування, планування іериюрії 
будівництва, архітеї ни/гё^’яток. історичного середовища.

МІСЬКИЙ г
Стахановська Л.В.

ф о 7

040521^

В.С. Бон ко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

№ 795

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність» земельної ділянки площею 
0,0800 га для будівництва за 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Варшавська, гр. Бондар 
Вікторії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська. 27. і р. Бондар Вікторії 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту ■ землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин по вул. Варшавська, керуючись п.а 
ч.І ст.12, ст.,79-1, ч.І ст.116, 121 Земельного Кодексу України, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бондар Вікторії Василівні на виготовлення проекту■ землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0800 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин по вул. Варшавська, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
питань земельних відносин, природокористування, планування 

борони пам'яток, історичного середовища.

Контроль
комісію з 
території, будівництва, архітектури,

Міський Афіоиа
Стахановська. у о

' 7<0527>5

М/С

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
під «24» червця 2021 року № 796

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,4069 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Борщівка, гр. Ягеннчу 
Ростиславу Івановичу

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. С.Крушельницької, 19 гр. Ягенича 
Ростислава Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, вул. Б. Хмельницького, керуючись ст. 12.79.118,121.125.126 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокорисіування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ягеничу Ростиславу Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1.4069 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарською 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

№ 797

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 24 » червня 2021 року

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0889 га для індивідуального 
садівництва в с. Лосятин, гр. Бондар 
Олександру Васильовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська. 27. гр. Бондар Олександра 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Іося піп. 
керуючись ст. 12,7*9,118,124.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Закон} 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛ А:

1. Надати дозвіл гр>. Бондар Олександру Васильовичу на виготовлення проекту- 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0889 га для 
індивідуального садівництва, 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 дісчіуіаіеькх комісію з
питань земельних відносин, природокористування. планування ісриіорії. 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський ґоуг
Стахановська Л.ВІ

*^0527^*
Л/Г Р А І

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «24» червня 2021 року № 798

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 
0,0490 га для індивідуального 
садівництва в с. Лосятин, гр. Бондар 
Вікторії Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Варшавська. 27. гр. Бондар Вікторії 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Лосятин, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Закон) 
України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл і-р>. Бондар Вікторії Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0490 га для 
індивідуального садівництва, 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 леї із іаіську комісію



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

№ 799

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «24» червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
гр. Голуб Оксані Володимирівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин Кременецького р-ну І срноііі іьської обл.. гр. 
Голуб Оксани Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення гехнічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,1 18, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Голуб Оксані Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, яка розташована на території с. Посягни Почаївської міської 
територіальної громади площею 2,38 га в умовних кадастрових іск гарах 
колективного сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ГР № 0130168 та рішення 
Кременецького районного суду від 04.03.2021 року, справа № 601/25 16/20.

2. Гр. Голуб Оксані Володимирівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну ге’нутл іелкух комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони игудїяток, історичного середовища.

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 24 » червня 2021 року № 800

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
гр. Харчук Оксані Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл.. і р 
Харчук Оксани Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118. ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІ ШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Харчук Оксані Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж їемельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, яка розташована на території с. Посягни Почаївської міської 
територіальної громади площею 2.38 в умовних кадастрових гектарах 
колективного сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0059749 та свідоцтва про 
право на спадщину за заповітом від 12.04.2021 року, спадкова справа № 3/2008. за 
реєстровим №190.

2. Гр. Харчук Оксані Миколаївні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

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

Стахановська Л.В.

Міський г

/4055Т15 .

В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

№ 801

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « 24 » червня 2021 року

Про надання дозволу па виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
гр. Голуб Сергію Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин Кременецького р-ну Тернопільської обл.. ір. 
Голуб Сергія Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Голуб Сергію Федоровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шпурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 
розташована на території с. Лосятин Почаївської міської пери горіальної громади 
площею 2,38 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) 
серії ТР № 0059764 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.1 1.2020 
року, спадкова справа № 100/2020 р., за реєстровим №1446.

2. Гр. Голуб Сергію Федоровичу виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

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

Міський го.
Стахановська Л В.

В.С. Бойко



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

№802

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «24 » червня 2021 року

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площами 1,5826 га та 0,4049 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної і ромади 
гр. Стецюк Надії Ірінсївні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева. 46. гр. Стецюк Надії 
Ірінеївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лосятин Почаївської 
міської територіальної громади, керуючись ст. 12, 22. 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:
1. Затвердити гр. Стецюк Надії Ірінсївні технічну документацію із землсусгрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 1,5826 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0925 та площею 
0,4049 за кадастровим номером 6123484700:01:001:0814 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лосятин Почаївської міської 
територіальної громади.

2. Передати у власність гр. Стецюк Надії Ірінеївні земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва площею 1.5826 га за кадастровим 
номером 6123484700:01:001:0925 та площею 0,4049 за кадастровим номером 
6123484700:01:001:0814 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади.

3. Зобов'язати гр. Стецюк Надію Ірінсївну зареєструвати речові нрава на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Міський і
Стахановська Л.

ашіям^^гівв^і^рішення покласти на постійне денеіат'ськ) комісію 
стюдокор и а тувшіва, її а і снування іерн тори 
'яток, історичного середовища.

Контроль за ви
з питань 
будівництвау^ркії ск тр-ртр-о

4.

/ В.С.Бойко



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

№ 803

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площами 1,5825 га та 0,4049 га для ведення товарною 
сільськогосподарського виробництва
на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади 
гр. Шитюк Інні Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Жовтнева. 46. гр. Шинок Інші 
Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурні (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лосятин Почаївської 
міської територіальної громади, керуючись ст'. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ ЛА:
1. Затвердити гр. Шитюк Інні Василівні технічну документацію із землеусірою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевосіі) 
площею 1,5825 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0829 та площею 
0,4049 за кадастровим номером 6123484700:01:001:0957 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лосятин Почаївської міської 
територіальної громади.

2. Передати у власність гр. Шитюк Інні Василівні земельні ділянки площею 1,5825 га 
за кадастровим номером 6123484700:01:001:0829 та площею 0,4049 за кадастровим 
номером 6123484700:01:001:0957 для ведення товарного сільськогосподарською 
виробництва на території с. Лосятин Почаївської міської територіальної громади.

3. Зобов’язати гр. Шитюк Інну Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

від « 24 » червня 2021 року № 804

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Ясна, 17 гр. Гукайло Миколі 
Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Ясна, 17, гр. Гукайло Миколи 
Леонідовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Ясна, 17, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 
ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Гукайло Миколі Леонідовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0675 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 17, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гукайло Миколі Леонідовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0675 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Ясна, 17.

3. Зобов’язати гр. Гукайло Миколу Леонідовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатське комісію
ня території.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

від « 24 » червня 2021 року № 805

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,6559 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. Гукайло 
Миколі Леонідовичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Ясна, 17, гр. Гукайла Миколи 
Леонідовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст. 126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити гр. Гукайло Миколі Леонідовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0.6559 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0674 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гукайло Миколі Леонідовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,6559 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0674 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов’язати гр. Гукайло Миколу Леонідовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В.С. Бойко



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «24 » червня 2021 року № 806

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1750 га для 
ведення особистого селянського
господарства в с. Лосятин, гр. 
Воляпюку Володимиру Іллічу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева. 65. ір. Волянюка 
Володимира Ілліча, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Волянюку Володимиру Іллічу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1750 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0693 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Волянюку Володимиру Іллічу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1750 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0693 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин.

3. Зобов’язати гр. Волянюка Володимира Ілліча зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань земедьї 
будівництва, ар\і 

// з?# о 
// Q? о /
ІЧ І /

Міський гадова

. V-__V. *£ *74052&2<

Тітусин, природокористування, планування іериторн, 
оВи пам'яток. історичного середовища.
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Стахановська Л.В.

4.

В.С.Бойко



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « 24 » червня 2021 року № 807

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 
Перемоги, 17 гр. Стецюку Петру 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перемоги, 17, гр. Стецюк Петра 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Лосятин, вул. Перемоги, 17, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи висновки та пропозиції постійної денутаїської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування ісриторії. 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

2.

3.

4.
віднюсрЯ^. ,При родокористуваїиія.

'яток, історичного середовища.

Стахановська Л.В.

Міський гол В.С.Бойко

1. Затвердити гр. Стецюку Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0699 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги, 17, землі житлової та громадської забудови, в
межах населеного пункту.
Передати гр. Стецюку Петру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0699 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд в с. Лосятин, вул. Перемоги. 1 7.
Зобов'язати гр. Стецюка Петра Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку.
Контроль за виконанням дан о го рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних в^тю^^> природокористування. планування ісриторії. 
бyді * * *вництва, архп^д^ршл:
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
№ 808від « 24 » червня 2021 року

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,3041 га, 0,1137 
га, 0,3632 га та 0,0960 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Лосятин, гр. Стецюку Петру 
Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Перемоги, 17, гр. Стецюк Петра 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III ИЛЛ :
1. Затвердити гр. Стецюку Петру Івановичу технічну докумсніапію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) тія 
ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин

площею 0.3041 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0695; 
площею 0,1137 га за кадастровим номером 612348'47<^0::^1^:01:1669; 
площею 0,3632 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0698; 
площею 0,0960 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0702. землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Стецюку Петру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин

площею 0,3041 га за кадастровим номером 6123484700:02:01:0695;
площею 0.1137 га за кадастровим номером 6123484700:02:01: 1669;
площею 0,3632 га за кадастровим номером 61 23484700:02:01:0698:
площею 0,0960 га за кадастровим номером 61 23484700:02:001:0702.

3. Зобов’язати 
ділянки у встановлеь

4. Контрол 
з питань земел 
архітектури, охі

МІСЬКИЙ гол
Стахановська Л.В.

гр. Стецюка Петра Івановича зареєструвати речові права на темельні 
лшеї^йу^^цЬ'ддвством порядку.

•'задні кої і ан і іямОки 
Д?ИХ 4іДноіи4/Щ?^ 
^ойй паЦ>ййй

ОС

р дт

,ноіт
'о$ннІ/і)&р^

рішення покласти на постійну депутатську комісію 
ркористування, планування території, будівництва, 
ного середовища.

В.С.Бойко



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 року № 809

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,3650 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Борушок 
Надії Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, ЗО, гр. Борушок Надії 
Павлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79.118,121,125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, п. і ч.І ст.25 Закону України "І Іро 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Борушок Надії Павлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.3650 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 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 памДп^ок, історичного середовища.

//

Кужель С.М.

Міський го

М/с
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№810від « 24 » червня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2238 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Семенюк 
Ганні Петрівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 69, гр. Семенюк Ганни 
Петрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И л А :

1. Надати дозвіл гр. Семенюк Ганні Петрівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2238 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль. за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням диио'го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітекп^иг&херони пам'ять к, історичного середовища.
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Міський го
Кужель C.M.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 811від «24» червня 2021 року

Про падання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4299 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Шостак Олені 
Тимофіївці

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля. 35. гр. Шосгак Олени 
Тимофіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118.121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл іу.. Шостак Олені Тимофіївці на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.4299 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль. за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Кужель С.М.

Міський



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 812

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 с. Ридомиль Почаїської міської 
територіальної громади, гр. Кармазенко Віктору 
Івановичу

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кармазенко Віктору Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на території с. Ридомиль Почаївської міської територіальної громади розміром 2.1 І в 
умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства 
АПТ «Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ГР Я" 
0128795, виданого Кременецькою РДА 16.12.1996 року та Свідоцтва про право на 
спадщину за законом, спадкова справа №9/2021 від 21.01.2021 р.

2. Гр. Кармазенко Віктору Івановичу виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

о
3. Контроль за вик 

питань 
будівництва. 6р5їгс

Міський г&тюйа
Кужель С.М.

іою рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території. 
Ім’яток, історичного середовища.

В.С. Койко



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року №813

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 с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Сороці Параскеві 
Василівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, І, гр. Сороки І Іарасксви 
Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевос і і) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись н.а ч.І ст.,ст. І2.79.І07.І 18. ч І.2 
ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И л А :

1. Надати дозвіл гр. Сороці Параскеві Василівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
с. Ридомиль Почаївської міської територіальної громади розміром 2.І 1 в умовних 
кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підпригмства All І 
«Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку (най) серії ГР № 
0320783, виданого Кременецькою РДА 15.08.2005 року та Свідоцтва про право на 
спадщину за законом, спадкова справа №330 від 06.І2.2008 р.

2. Гр. Сороці Параскеві Василівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних,,<''’шдцоеШк 
будівництва, архіте&трріо.окорбйи

//*** л /
ч S /

І о
Міський голова

Р А

природокористування, планування території, 
.амЗт-ток, історичного середовища.

Кужель C M.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 року № 814

Про падання 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 с. Ридомиль Почаївської міської 
територіальної громади, гр. Стецюк Раїсі 
Михайлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 26, гр. Стецюк Раїси 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.І 
ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, І Іочаївська міська рада

ВИРІ ШИЛ А:

1. Надати дозвіл гр. Стецюк Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
с. Ридомиль Почаївської міської територіальної громади розміром 2.11 в умовних 
кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства Al IT 
«Ридомиль», згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ТР № 0284802 
виданого Кременецькою РДА 16.12.1996 року та рішення Кременецького районного 
суду від 01 жовтня 2019 року, справа №601/1642/19.

2. Гр. Стецюк Раїсі Михайлівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

3. Контроль за вик яїїШГданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
j, / природокористування. планува території,

пам’яток, історичного середовища.
питань



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 202! року № 815

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Прокопова, 17, гр. Гвоздецькій 
Марії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Прокопова, 17, гр. Гвоздецької Мари 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р 1 III И JI А :

1. Затвердити гр. Гвоздецькій Марії Іванівні технічну іокуменіацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шпурі (на місисвосі і) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0918 для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель га споруд в с. Ридомиль. 
вул. Прокопова, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр . Гвоздецькій Марії Іванівні безоплатно у власність земельну' ділянку 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0918 для будівниці ва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Прокопова, 17.

3. Зобов'язати гр. Гвоздецьку Марію Іванівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням іаного рішення покласти на постійну денудаїеьку комісію :
природокористу вання. планування

яток. історичного середовища.
І ери гори.

В.С. Бо і і ко



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 816від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва га 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Березина, 5, гр. Горіп 
Олександрі Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль. вул. Березина. 5. і р. І орш Олександри 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо вс іанов.іеііня 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд . керуючись н. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Законе 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні'’, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Горіп Олександрі Павлівні технічне докумепіацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шнурі (па еіісіїсвосі і) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 61 23486800:02:001:091 5 іля ое діві пі ці ва і 
обслуговування житлового будинку, господарських бе тіве.іь іа споре д в с І’ндоеіпль. 
вул. Березина, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах пасе, юної о ненкі е.

2. Передати гр. Горін Олександрі Павлівні безоплатно у власність іемельну ді.іянке 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0915 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Березина, 5.

3. Зобов’язати гр. Горін Олександру Павлівну зареєструвати речове право на земельне 
ділянку у встановленому законодавством порядку.



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

від «24» червня 2021 року V-X 1 7

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМ А СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва га 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Ковпака, 20, гр. Довгушко 
Федіру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль. вул. Ковпака. 20 . гр. Довгушко Федіра 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) ме'ж земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) для будівіпіціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд . керуючись н. б ч.і 
ст. 12. п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 1 16 ст. 125. ст.І26 Земельного кодексу України. сг>> Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутаїської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування. планування території, будівниціва. архіїекіури. 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ НІ И Л А :

К Затвердити гр. Довгушко Федіру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0899 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Ковпака. 20. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2і Передати гр. Довгушко Федіру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:0()1:()899 для будівниці ви і 
обслуговування житлового будинку, іосіюдарських будівель іа споруд в с. Ридоушо:.. 
вул. Ковпака. 20.

3. Зобов'язати гр . Довгушко Федіру Івановичу зареєструвати речове право па зсуіельну 
ділянку у ветановле^нс^му законодавством порядку.

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № Я18

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1597 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. І. Франка, 14, гр. Патиці 
Василині Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. І. Франка, 14, гр. ГІатяки Василини 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель га споруд . керуючись п. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. І 16 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закон} 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "І Іро місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архігекіурц. 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И л А :

1 і Затвердити ір., Гіатяці Василині Павлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0905 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль.. 
вул. І. Франка, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр.. Гіатяці Василин і Павлівн і безонланю у власність земельну ділянку 
площею 0.1597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:09)05 для будівництва і 

обслуговування житлового) будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. І. Франка, 14.

З. Зобов’язати г|.. Натяку Василину Павлівну зарсг стгрунаги речове право на зсмслніїу 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконаї 
питань земе.г 
будівництва, ар

аного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території.

ахорОХи паи^+ок. історичного середовища.

іМіський «ХсТоіза
КужельС.М. V. --------- -----

V *74052^

4.

В.С. Бойко



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ X19від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Березина, 69, гр. Семенюку 
Миколі Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березина, 69, гр. Семенюка Миколи 
Дмитровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд . керуючись п б ч.І 
ст. 12, п.б ч.і ст.81, п.а ч.З ст.1 16 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, сі.55 Закон) 
України "Про землеустрій", п.34 ч.і ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з ииіаіп. 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівниціва. архітектури 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Семенюку Миколі Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0836 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль, 
вул. Березина, 69, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Семенюку Миколі Дмитровичу ■ безоплатно у власність земельну - і.ляпку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0836 для будівниціва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Березина, 69.

3. Зобов'язати гр. Семенюка Миколу Дмитровича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням-дадого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельн и^^ідМоеин^ природокористування, планування території,

будівництва, ар^^^у^ДЗ^ррй^Д>ам'яток, історичного середовища.

уі>ИТ\

Міський го
Кужель C.M.

р а

/ ОІ
Ж/ В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 820від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2178 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в е. 
Ридомиль, вул. Березина, 15, гр. Стецюк Олені 
Ігнатівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 15, гр. Стецюк Олени 
Ігнатівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд . керуючись п. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архнекіури. 
охорони пам'яток, історичного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Стецюк Олені Ігнатівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2178 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0864 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Березина, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Стецюк Олені Ігнатівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0.2178 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0864 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридоми іь. 
вул. Березина, 15.

3. Зобов'язати гр. Стецюк Олену Ігнатівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за викон 
питань земел 
будівництва,

чого рі шептія покласти на постійну депутатську комісію з 
природокористування, планування території.
ам'яток, історичного середовища.

Міський г
Кужель С.М.

ч? о

4.

В.С. Бойко



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

під «24» червня 2021 року № В21

Про затвердження технічної докумсн юнії і і 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в с. 
Ридомиль, вул. Кривуля 48, гр. Цибульській 
Марії Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48, гр. Цибульської Марії 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування 'території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ III ИЛА:

1. Затвердити гр. Цибульській Марії Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0845 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Кривуля, 48. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Цибульській Марії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0845 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Ридомиль. 
вул. Кривуля. 48.

3. Зобов’язати гр. Цибульську Марію Павлівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депу татську комісію з4.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 822

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місіїевосі і) 
площею 0,2345 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Березі Віталію Анатолійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 42, гр. Берези Віталія 
Анатолійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства , керуючись п. б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 1 16 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И JIA :

1. Затвердити гр. Березі Віталію Анатолійовичу технічну документацію із ісм.теусірош 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міснев-ос 11) 
площею 0,2345 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0839 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Березі Віталію Анатолійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2345 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0839 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Березу Віталія Анатолійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну депутатську комісію і 
питань земельних відносин. природокористування. планування іериторії

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 року № 823

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,2385 га та 0,0234 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Гвоздецькій Марії Іванівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Прокопова. 17. гр. Гвоздецької Марії 
Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства , керуючись п. б ч. 1 ст. 12. п.б ч. 1 ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст. 125. ст. 1 26 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.і ст. 26 Закон} 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування- 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Гвоздецькій Марії Іванівні технічну документацію із іемлеусірою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місі цеївнсії) 
для ведення особистого селянського господарства :
- площею 0,2385 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0919 в с. Ридомиль:
- площею 0,0234 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0929 в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гвоздецькій Марії Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,2385 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0919 в с. Ридомиль;
- площею 0,0234га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0929 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Гвоздецьку Марію Іванівну зареєструвати речове право на земельні 
ділянки у встановленому законом порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дену гатську комісію ’• 
питань земельних відносин. природокористування. планування ісри торії 
будівництва, архітект ‘ їж, історичного середовища.

міс

Міський го/цжа
Кужель С.М.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 року № 824

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,2072 га та 0,2102 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, гр. Горін Олександрі Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль. вул. Березина. 5 . гр. Горін Олександри 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства , керуючись п. б ч. 1 ст. 12. п.б ч. 1 ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст. 125. ст. 1 26 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ НІ И Л А :

1. Затвердити гр. Горін Олександрі Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства :
- площею 0,2072 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0917 в с. Ридомиль.
- площею 0,2102 га з кадастровим номером 6123486800:02:001:0940 в с. Ридомиль. 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Горін Олександрі Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,2072 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0917 в с. Ридомиль;
- площею 0,2102 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0940 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Горін Олександру Павлівну зареєструвати речове право на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

природокористування. плану вання території.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти) на постійну депутатську комісію з

и ко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 825

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (па місцевості) 
площею 0,1624 га, 0,1451 га, 0,2255 га та 0,2740 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Довгушко 
Федіру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль. вул. Ковпака. 20. гр. Довгушко Федіра 
Івановича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства, керуючись п. б ч.І ст. 12. п.б ч.І сг.81. п.а ч.З ст. 1 16 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити гр. Довгушко Федіру Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,1624 га за кадастровим номером 61234868()0:02:()()1:0904 в с. Ридомиль:
- площею 0,1451 га за кадастровим номером 612348<68<^0::E^:(И)1•()916 в с. Ридомиль.
- площею 0,2255 га за кадастровим номером 6123486800:02Р^)01:0888 в с. Ридомиль:
- площею 0,2740 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0907 в с. Ридомиль. 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

3.

4.

Зобов’язати гр. Довгушко Федіра Івановича зареєструвати речове право на земельні 
ділянки у встановлę ством порядку.

Контроль за ви 
питань земе.ДдрА

будівництва. ad^xgiS^tiyp

Міський голо
Кужель С.М.

дремене,,

покласти на постійну депутатську комісію з 
іродокористування. планування територій 
яток. історичного середовища.

V- X 7 -с / / /о.\ т-Л/ /^/

!* 2 * 4 /(//!/'/^'^
4^4 k р 1/1 ' ' '

2. Передати ірт. Довгушко Федіру Івановичу7 безоплатно у г^дас'нстт, земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,1624 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0904 в с. Ридомиль;
- площею 0,1451 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0916 в с. Ридомиль;
- площею 0,2255 га за кадастровим номером 6123486800:<^^:<^01:0888 в с. Ридомиль;
- площею 0.2740 га за кадастровим номером 6123486800Ю:2;:^01:0907 в с. Ридомиль.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» червня 2021 року № 826

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,1709 га, 0,2083 га, 0,1092 га та 0,0904 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Стецюк Олені 
Ігнатівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березина, 15. гр. Стецюк Олени 
Ігнатівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства , керуючись п. б ч. 1 ст. 12, п.б ч. 1 ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст. 125. ст. 126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И JI A :

1. Затвердити гр. Стецюк Олені Ігнатівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарств:
- площею 0,1709 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0890 в с. Ридомиль.
- площею 0,2083 газа кадастровим номером 6123486800:02:001:0892 в с. Ридомиль:
- площею 0,1092 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0897 в с. Ридомиль;
- площею 0,0904 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0902 в с. Ридомиль.

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Стецюк Олені Ігнатівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:

площею 0,1709 га за кадастровим номером
площею 0.2083 га зз заддстровим номером 612348(3800:02:00 0 
площею 0.1092 га зза l<л;ддт^^^<мnи^1 номером 6123486800:02:001 
площею 0,0904 га за кадастровим номером 6123486800:02:001

0890 в с Ридомиль:
0892 в с Ридомиль:
0897 в с. Ридомиль:
0902 в с Ридоми. іь.

3.

4.

Зобов'язати гр. Стец 
ділянки у встанови

Міський голой
Кужель С М.

Контроль за ви 
питань земе 
будівництва, д

гремел, 4-

Ігнатівну зареєструвати речове’ право на земельні 
гвом порядку.

о рш^гАія покласти на постійну депутатську комісію з 
ня, планування території,

, історичного середовища.

В.С. Бойко



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 827від «24» червня 2021 року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площами 0,3031 га, 0,1519 га, 0,2043 га, 0,2702 га 
■та 0,0381 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 
Цибульській Марії Павлівні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 48. гр. Цибульської Марії 
Павлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства, керуючись п. б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст. 125. ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І сі. 26 Закон) 
України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки га пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити гр. Цибульській Марії Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства :
- площею 0,30131 га за кадастровим номером 612348б800:02:(^(^)1:0840 в с. Ридомиль;
- площею 0.1519 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0848 в с. Ридомиль;
- площею 0,2043 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0852 в с. Ридомиль;
- площею 0,2702 газа кадастровим номером 6123486800:02:001:0842 в с. Ридомиль:
- площею 0,0381 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0844 в с Ридомиль.

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту

2. Передати гр. Цибульській Марії Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,3031 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0840 в с. Ридомиль;
- площею 0,1519 га за кадастровим номером
- площею 0,2043 га за кадастровим номером
- площею 0,2702 га за кадастровим номером
- площею 0,0381 га за зцвим номером

3. Зобов’язати гр. ЦибмЗпську Марі^ю5 
ділянки у встав овяр^ому

4. Контроль за ішкімфцн
питань земел 
будівництва. арЯГт^ктАри

6123486800:02:001:0848
6123486800:02:001:0852
6123486800:02:001:0842
6123486800:02:001:0844

Міський голов:
Кужель СМ.

в с. Ридомиль: 
в с. Ридомиль; 
в с. Ридомиль: 
в с. Ридомиль 

авлівну зареєструвати речове право на земельні 
'б'^^тйутм порядку.

покласти на постійну депутатську комісію з 
одокористування. планування території, 
ток, історичн і о середовища.

І).

В.С. Бойко
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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « 24 » червня 2021 року № 828

Про внесення змін в рішення
№ 591 від 21.05.2021 р. п'ятої сесії 
сьомого скликання Почаїв-сько’ї міської ради 
гр. Цигипало Лідії Павлівні

Керуючись п. б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26. ст. 59 Закон} 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення № 591 від 21.05.2021 р. п'ятої сесії сьомого скликання
Почаївської міської ради, виклавши його в наступній редакції:

1.1. Затвердити гр. Цигипало Лідії Павлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарс тва:
- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 в с. Ридомиль:
- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с. Ридомиль;
- площею 0,2066 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0830 в с. Ридомиль.

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

1.2. Передати гр. Цигипало Лідії Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства:

- площею 0,3893 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0828 вс. Ридомиль;
- площею 0,1406 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0866 в с . Ридомиль;
- площею 0,2066 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0830 в с . Ридомиль.

1.3. Зобов’язати гр. Цигипало Лідію Павлівну зареєструвати речове право на земельні
ділянки у встановленому законодавством порядку.

2. Контпопь чя виконанням .аного піішенія і іокласти іна і юетпйн зсистатське комісію ' з

Совбецька Н.Р.



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

від «24» червня 2021 року № 829

УКРАЇНА
почаївська міська рада

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про продаж на земельних торгах права оренди 
па земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського ви роби питва площею 
2,1000 га за межами населеного пункту села 
Ридомиль на території Почаївської міської 
територіальної громади

Керуючись ст..ст. 134-139 Земельного кодексу України, н.34 ч.і ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”. враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури. охорони пам'яток. історичного 
середовища. Почаївська міська рада

В И Р I 111 II Л А :
1. Продати на земельних торгах (аукціоні) право оренди на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення площею 2.1000 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2485. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
межами населеного пункту села Ридомиль на території Почаївської міської територіальної 
громади Кременецького району Тернопільської області терміном на 7 (сім) років.

2. Затвердити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної платті земельної ділянки площею 2.1000 га за
кадастровим номером 6123486800:01:001:2485. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеною пункту села Ридомиль на 
території Почаївської міської територіальної громади Кременецької о району 
Тернопільської області в розмірі 2004.08 гри. ( дві тисячі чотири гри.. 08 коп.). що 
становить 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.2. Крок аукціону в розмірі 0.5% від стартового розміру річної орендної плати земельної 
ділянки в сумі 10.02 гри. (десять гри.. 02 коп.)
2.3ї Затвердити умови договору оренди земельної ділянки сільськогосподарською 
призначення площею 2.1000 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2485. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробницт ва за межами населеного пункту села

Совбецьма Н.Р



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

«24» червня 2021 року №830

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА 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 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 
року № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» та рішення Тернопільської 
обласної ради від 26 травня 2021 року № 192 «Про внесення змін . до 
обласного бюджету на 2021 рік» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до доходів бюджету міської територіальної 
громади 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 бюджету міської 
територіальної громади 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 1 067 061 
гривня за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 518 900 гривень;



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року в сумі 
570 483 гривні;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(зменшення) в сумі 22 322 гривні.

- зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 2 704 612 
гривень за рахунок:

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 1 428 727 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету, переданої із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 200 900 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 
1 052 663 гривні;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(збільшення) - 22 322 гривні.

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. Внести до рішення сесії міської ради від 21 травня 2021 року № 
432 «Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік» такі зміни:

1) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: 
Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 7 до рішення 
Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 «Про бюджет 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») згідно з додатком 4

2) пункт 4 вважати пунктом 5.

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

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

Міський гол

*740521^

В.С. Бойко



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

«24» червня 2021 року № 831

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження Бюджетного 
регламенту проходження 
бюджетного процесу Почаївської 
міської територіальної громади

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Методичних рекомендацій 
щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження 
бюджетного процесу на місцевому рівні затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 та з метою упорядкування 
процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між 
різними учасниками бюджетного процесу, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного 
процесу Почаївської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Рішення Почаївської міської ради від 25 червня 2019 року № 1916
«Про Бюджетний регламент Почаївської міської ради (об’єднаної 
територіальної громади)» визнати таким, що втратило чинність . •

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

Міський г

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

Q) о
В.С. Бойко



 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 24 червня 2021 року № 830

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
40000000 Офіційні трансферти 2148527 2148527 0 0
41000000 Від органів державного управління 2148527 2148527 0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціаль но-економічного розвитку 
окремих= територій 1428727 1428727 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасно та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 719800 719800 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 2148527 2148527 0 0

Секретар міської ради С.М . Мамчур



   
 

 
 

 

 
 

Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради

від 24 червня 2021 року № 830

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

Де

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числ 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -2 704 612 2 704 612 2 704 61

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -2 704 612 2 704 612 2 704 61
Загальне фінансування -2 704 612 2 704 612 2 704 61

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними 

операціями -2 704 612 2 704 612 2 704 61

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -2 704 612 2 704 612

і»
2 704 61:

Загальне фінансування -2 704 612 2 704 612 2 704 61:

Секретар міської ради С.М. Мамчур



 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
   

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради 

від 24 червня 2021 року № 830
ЗМІНИ ДО, РОЗПОДІЛУ

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

1££Ł1
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
лограмної 

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) 0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 1147038 1147038 0 0 0 1275885 1275885 0 0 0 1275885 2422923

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 1147038 1147038 0 0 0 1275885 1275885 0 0 0 1275885 2422923

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 570483 570483 0 0 0 1052663 1052663 0 0 0 1052663 1623146

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

57655 57655 0 0 0 22322 22322 0 0 0 22322 79977

0611182 1182 0990

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

518900 518900 0 0 0 200900 200900 0 0 0 200900 719800

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977

Всього 1067061 1067061 0 0 0 2704612 2704612 0 0 0 2704612 3771673

Секретар міської' ради С.М. Мамчур



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

  

 
 
 

 
 

Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради
від 21 травня 2021 року № 432

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) 180 027 180 027 -

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 180 027

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

Охорона 
довкілля

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
21.05.2021р. 

№430

180 027 180 027 -

- - -

X X X УСЬОГО X X 180 027 - 180 027 -

Секретар міської ради С.М. Мамчур



 
 

 
 

 

 
 

Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від 24 червня 2021 року № 830

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код Класифікації 
доходу 

бюджету/ Код 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3

1. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1428727

99000000000 Державний бюджет 1428727

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок 
відповідної' субвенції з державного бюджету 719800

19100000000 Бюджет Тернопільської обласної ради 719 800

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету міськоі територіальної громади

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 2 148 ■ 527

X загальний фонд 2 148 : 527

X спеціальний фонд -

Секретар міськоі ради С.М. Мамчур



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Додаток
до рішення Почаївської
міської ради
від червня 2021 року № 831

Бюджетний регламент
проходження бюджетного процесу Почаївської міської територіальної

громади

I. Загальні положення
1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження 

бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання 
та звітування про виконання бюджету Почаївської міської територіальної 
громади.

2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного 
кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових 
актів України, що регулюють бюджетні відносини.

3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється 
рішенням сесії Почаївської міської ради.

4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, 
наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Почаївської міської 
територіальної громади

1. Фінансовий відділ Почаївської міської ради щороку спільно з
головними розпорядниками коштів складає прогноз міського бюджету (далі - 
Прогноз бюджету). ,

2. Прогноз бюджету складається:
- відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та 

програмних документах економічного і соціального розвитку України і 
відповідної території;

- з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75 і Кодексу та 
організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, 
доведених Міністерством фінансів України;

- за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною 
Міністерством фінансів України.

3. Фінансовий відділ Почаївської міської ради:
- визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій 

до Прогнозу бюджету;



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

- спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, 
прогнозує обсяги доходів міського бюджету на середньостроковий період;

- визначає обсяги фінансування міського бюджету, повернення кредитів 
до міського бюджету та орієнтовні граничні показники видатків міського 
бюджету і надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий 
період;

- розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні 
граничні показники видатків та надання кредитів міського бюджету на 
середньостроковий період.

4. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету 
фінансовий відділ готує та до 10 травня року, що передує плановому, подає 
План заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу 
бюджету;

- терміни подання матеріалів;
- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

5. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 15 травня року, що передує 
плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та 
склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету.

6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 
виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.

7. Виконавчий комітет не пізніше ЗО серпня року, що передує 
плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк 
подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради.

8. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і 
пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету 
(включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у 
попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за 
програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету із 
зазначенням пріоритетних напрямів).

9. Розгляд Прогнозу бюджету міською радою здійснюється за 
процедурою, визначеною Регламентом міської ради.

10. Фінансовий відділ міської ради, керівники структурних підрозділів 
міської ради та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за 
підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету 
міською радою та її постійними комісіями.

11. Фінансовий відділ міської ради забезпечує підготовку матеріалів для 
оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 
28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

III. Сккаддння прюектт бюджету Почаївської міської террторіальної 
громади

1. Фінансовий відділ міської ради розробляє проект міського бюджету 
(далі - Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу 
бюджету, схваленому у році, що передує плановому.

2. Фінансовий відділ надає необхідну інформацію центральним органам 
виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у 
відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних 
трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету - для розгляду цих розрахунків.

3. Фінансовий відділ міської ради визначає основні організаційно- 
методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає 
за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення міської ради 
про проект міського бюджету (далі - проект рішення про бюджет).

4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету фінансовий 
відділ готує та до 15 серпня року, що передує плановому, подає до 
виконавчого комітету План заходів щодо складання Проекту бюджету, в 
якому визначаються:

- конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання 
Проекту бюджету;

- терміни подання матеріалів;
- відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
5. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує 

плановому, приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, 
яким:

- затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
- затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту 

бюджету (далі - робоча група);
- врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу 

під час складання проекту бюджету.
6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 

виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.

7. Фінансовий відділ міської ради згідно з типовою формою бюджетних 
запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням 
особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік 
розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних 
розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних 
запитів.

8. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення 
бюджетних запитів та їх подання до фінансового відділу у встановлені ним 
терміни та порядку.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

9. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність 
та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, 
необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними 
вимогами.

10. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів 
міського бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах 
на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Фінансовий відділ міської ради доводить до головних 
розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства 
фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 
Кодексу, зокрема:

- показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх 
визначення;

- текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, 
прийнятому у другому читанні;

- інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання 
проектів місцевих бюджетів.

12. Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних 
даних, що враховані відповідним центральним органам виконавчої влади при 
розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.

13. Проект рішення про бюджет готується фінансовим відділом 
міської ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, 
та до 20 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому 
комітету для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені 
частиною 1 статті 76 Кодексу. •

14. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом 
до ЗО листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про 
бюджет направляється до міської ради.

15. Фінансовий відділ міської ради, забезпечує підготовку матеріалів 
та:

- оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом 
розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше як за 
10 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;

- проведення публічних заходів щодо представлення Проекту 
бюджету громадськості (за окремим графіком).



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Почаївської міської 
територіальної громади

1. Проект рішення про бюджет розглядається міською радою відповідно 
до її Регламенту (далі - Регламент ради).

2. Виконавчий комітет подає проект рішення про бюджет до міської ради 
не пізніше ЗО листопада року, що передує плановому.

3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової 
форми, визначеної Міністерством фінансів України.

4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані міською радою, 
опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого 
комітету протягом двох днів з дня їх отримання. Інформація за результатами 
розгляду надається фінансовому відділу для узагальнення.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним 
вимогам:

1) пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення 
про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції 
про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат 
доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному 
скороченню;

2) пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей 
рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і 
місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у 
поданому виконавчим комітетом проекті рішення про бюджет.

5. Всі пропозиції розглядаються фінансовим відділом міської ради в 
межах балансу бюджету на плановий рік.

6. Виконавчий комітет в трьох денний термін після отримання пропозицій 
направляє міській раді доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється 
порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих 
пропозиціях надаються вмотивовані пояснення. •

7. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет 
враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 
Кодексу.

8. Під час розгляду проекту рішення про міський бюджет міською радою 
та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету 
фінансовий відділ, головні розпорядники коштів.

V. Затвердження рішення про бюджет
1. Міська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному 

засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Почаївської міської 
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2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні 
міської ради відповідно до її Регламенту та з урахуванням особливостей, 
визначених цим Бюджетним регламентом.

3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою 
України не прийнято закон про Державний бюджет України, при 
затвердженні міського бюджету враховуються обсяги міжбюджетних 
трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на 
плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає до міської ради проект 
рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо 
приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом 
про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 
Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних 
трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

4. Фінансовий відділ забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на 
плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на 
офіційному сайті ради.

VI. Організація виконання міського бюджету
1. Міська рада забезпечує виконання міського бюджету.
2. Фінансовий відділ міської ради здійснює загальну організацію та 

управління виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

3. Казначейське обслуговування міського бюджету здійснюється УДКСУ 
у Кременецькому районі (далі - орган Казначейства) відповідно до статті 43 
Кодексу.

4. Міський бюджету виконується за розписом, який затверджує 
фінансовий відділ міської ради у місячний термін з дня прийняття рішення 
про бюджет

До затвердження розпису міського бюджету (далі - розпис бюджету) 
фінансовий відділ не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий 
розпис бюджету.

5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується 
розпорядженням голови.

6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису 
бюджету впродовж року забезпечує фінансовий відділ.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття 
тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного 
казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом.



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через ЗО днів 
після затвердження міського бюджету, фінансовий відділ міської ради надає 
його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.

8. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового 
кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.

9. З метою упорядкування процедури розподілу коштів міського 
бюджету:

1) фінансовий відділ міської ради готує розпорядження про виділення 
коштів загального/спеціального фонду один раз на тиждень - кожного 
четверга;

2) головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення 
коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один 
робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною 
фінансовим відділом міської ради;

3) за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансовий 
відділ міської ради може готувати розпорядження про виділення коштів 
позачергово;

4) розпорядження про виділення коштів загального фонду - місцевих 
бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при 
відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків 
бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими 
актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.

10. Головні розпорядники коштів міського бюджету забезпечують 
подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого 
бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня року, що передує 
плановому.

11. Головні розпорядники коштів міського бюджету організовують 
складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до 
вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують 
достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а -також їх 
оприлюднення.

12. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято 
рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат 
міського бюджету застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про 
Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі 
несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини 
другої статті 41 Кодексу).

13. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу 
впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету 
фінансовий відділ міської ради може затвердити План заходів з організації 
виконання міського бюджету, у якому визначити терміни та відповідальних 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за 
доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет
1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися 

зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
2. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями 

про внесення змін до рішення про міський бюджет.
3. Внесення змін до рішення про міський бюджет здійснюється за 

процедурою, визначеною Регламентом міської ради, з урахуванням 
особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.

4. Проект рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його 
збалансованості, може розглядатися міською радою лише у разі наявності 
офіційного висновку фінансового відділу міської ради.

5. Внесення змін до рішення про міський бюджет, які безпосередньо 
передбачають внесення змін до інших рішень міської ради, не допускається. 
У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення міської ради 
і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про 
бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.

6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або 
збільшення витрат міського бюджету поточного року, не може бути прийняте 
міською радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені 
відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.

7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не 
пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті 
міської ради.

VIII. Підготовка та розгляд звіту про виконання міського бюджету
1. Звітність про виконання міського бюджету складає та подає 

фінансовому відділу міської ради орган Казначейства відповідно до вимог, 
встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.

2. Фінансовий відділ міської ради забезпечує підготовку та публікацію 
інформації про виконання міського бюджету з урахуванням вимог ст. 28 
Кодексу:

S за підсумками кварталу - у місячний термін з дня надходження від 
органу Казначейства звіту про виконання міського бюджету;

за підсумками року - до 1 березня року, що настає за звітним.

3. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання 
Департаменту фінансів Тернопільської ОДА звіту по мережі, штатам і 
контингентам у терміни, визначені ним.



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

4. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання 
бюджету фінансовий відділ міської ради затверджує План заходів щодо 
організації роботи з підготовки річної звітності про виконання міського 
бюджету.

5. Виконавчий комітет подає до міської ради звіти про виконання 
міського бюджету:

J квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду;

J річний - до 1 березня року, що настає за звітним.

6. Міська рада розглядає звіти про виконання міського бюджету 
відповідно до її Регламенту.

7. Представники виконавчого комітету, фінансового відділу, головних 
розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів та надають відповідну 
інформацію.

8. Постійна комісія міської ради з питань бюджету здійснює перевірку 
річного звіту про виконання міського бюджету (далі - річний звіт).

9. За результатами розгляду річного звіту міська рада затверджує його або 
приймає інше рішення з цього приводу.

10. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та 
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм 
відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

11. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними 
виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання 
матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання міського 
бюджету.

12. Фінансовий відділ міської ради, забезпечує підготовку матеріалів 
та:

- публікацію інформації про виконання міського бюджету до 1 березня 
року, що настає за звітним.

- публічне представлення інформації про виконання міського бюджету 
до 20 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднення рішення міської ради про річний звіт шляхом 
розміщення його на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж через 
десять днів з дня його прийняття.

Секретар міської ради С.М. Мамчур



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 року №832

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської 
територіальної громади на 2022-2024 
роки

і

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської територіальної громади на 2022-2024 роки, відповідно 
до п.22. ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

»*■

1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської територіальної громади на 2022-2024 роки, що 
додається.

Ж 2. К^оіпр^(ль> за виконанням даного рішешяі покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

В.С. Бойко



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » червня 2021 року №833

Про погодження 
реорганізації ФП с. Борщівка 
та с. Валігури в МПТБ

Розглянувши звернення КНП «Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги Кременецької міської ради» за вих. №339 від 
26 травня 2021 року, відповідно до порядку формування спроможної мережі 
надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ 
України та МРРБ та ЖКГ України від 06.02.2018 року за №178/24, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити реорганізацію фельдшерських пунктів в с. Борщівка та с. 
Валігури у медичні пункти тимчасового базування.

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

Міськи Б0ЙК0
Чубик А.В . І 
Бондар Г . В.
Мамчур С.М.


