
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«24» вересня 2021 року №979

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

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, 
відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 18.08.2021 № 304 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік» та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

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

2. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік»), згідно з додатком 2.

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

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 64 320 
гривень за рахунок:

спрямування субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на суму 88 800 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів (залишок освітньої субвенції) - 24 480 гривень
(зменшення);



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 70 080
гривень за рахунок:

спрямування субвенції з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, переданої із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 45 600 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету за головними
розпорядниками коштів (залишок освітньої субвенції) - 24 480 гривень
(збільшення).

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»),
згідно з додатком 4.

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

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

В.С. Бойко

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   
 

 
 
 

Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 24 вересня 2021 року № 979

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів
бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 134400 134400 0 0

41000000 Від органів державного управління 134400 134400 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету 134400 134400 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 134400 134400 0 0

Секретар міської ради С.М. Мамчур

   
 

 
 
 



   
 

 
 

 

 
 

Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради

від 24 вересня 2021 року № 979

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(гри)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування
бюджету' Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування -70 080 70 080 70 080

208400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -70 080 70 080 70 080
Загальне фінансування -70 080 70 080 70 080

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними

операціями -70 080 70 080 70 080

602400

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) -70 080 70 080 70 080
Загальне фінансування -70 080 70 080 70 080

Секретар міської ради С.М. Мамчур

   
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради

від 24 вересня 2021 року № 979
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

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

(ГРН)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
пограмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я місцевого

бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікації
видатків та
кредиту ван

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

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (головний розпорядник) 64320 64320 28287 110906 0 70080 70080 0 0 0 70080 134400

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради (відповідальний виконавець) 64320 64320 28287 110906 0 70080 70080 0 0 0 70080 134400

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 0 -44500 110906 0 0 0 0 0 0 0 0

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти -24480 -24480 0 0 0 24480 24480 0 0 0 24480 0

0611200 1200 0990

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

88800 88800 72787 0 0 45600 45600 0 0 0 45600 134400

Всього /1 64320 64320 28287 110906 0 70080 70080 0 0 0 70080 134400

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від 24 вересня 2021 року № 979

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

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з місцевого бюджету 134400

19100000000 Бюджет Тернопільської обласної ради 134 400

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 134 400

X загальний фонд 134 400

X спеціальний фонд -

Секретар міської ради :.М. Мамчур

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«24» вересня 2021 року №980

Про розгляд Прогнозу бюджету
Почаївської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частини шостої статті 75 і
Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений рішенням виконавчого
комітету Почаївської міської ради від 25 серпня 2021 року № 219, що
додається.

2. Рекомендувати фінансовому відділу та головним розпорядникам
коштів врахувати Прогноз бюджету Почаївської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки при формуванні проекту рішення Почаївської
міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік.

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

В.С. Бойко

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



СХВАЛЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради 
«25» серпня 2021 року № 219

ПРГОГНОЗ
бюджету Почаївської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки

1952100000
(код бюджету)

І. Загальна частина
Прогноз бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2022- 

2024 роки (далі - Прогноз) розроблено відповідно до статті 75 і Бюджетного 
кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та 
інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної 
декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі 
комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, 
оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери громади. 
Прогноз враховує положення Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку Почаївської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої 
рішенням Почаївської міської ради від 24 червня 2021 року № 832, і місцевих 
галузевих програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету 
міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для 
складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної 
бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму 
управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними 
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання 
наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; 
забезпечення комфортності проживання мешканців громади; 
прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже 

існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу 
для планування нових бюджетних програм;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що мають термін 
реалізації більше одного року;



підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; 
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням 

бюджетних коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 
бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 
- 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання 
кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді 
дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи 
покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання 
жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; 
впровадити соціальні стандарти.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути 

зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і 
більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання 
прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня 
інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники 
бюджету є здійснення заходів з енергозбереження, покращення 
адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, 
залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, 
підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку
Основне завдання реалізації Програми економічного та соціального 

розвитку Почаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки - 
підвищення добробуту населення, вирішення соціальних та соціально- 
економічних проблем мешканців громади, досягнення економічного зростання 
на основі власного потенціалу, забезпечення належного функціонування 
комунальної інфраструктури громади.

Станом на 01 січня 2021 року чисельність населення громади становить 
18 075 осіб, з якого 7 488 - міське населення та 10 587 - сільське. Кількість 
працездатного населення 11 127 осіб, з яких зареєстровано офіційно зайнятих 
1 900 осіб, з них 893 особи у бюджетній сфері. Найбільшими роботодавцями є 
бюджетні установи, ТОВ «Об’єднана мода України», Почаївський ККП, ТОВ 
«ЗЛОТІНВЕСТ».

На території Почаївської міської громади функціонують 5 суб’єктів малого 
та середнього підприємництва.

Основними видами господарської діяльності громади в сільському 
господарстві є вирощування та переробка плодово-ягідних культур, 
вирощування зернових культур та соняшника; в легкій промисловості - 
виробництво готових текстильних виробів крім одягу, деревообробка та 



виготовлення виробів з дерева; виготовлення бруківки, будівельні роботи; 
гуртова та роздрібна торгівля.

Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального 
розвитку України та основні прогнозні показники економічного та 

соціального розвитку громади у 2020 - 2024 роках

№

п
/
п

Найменування показника, 
одиниця виміру

2020 
(звіт)

2021 
(затверд 

жено)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

1 Індекс споживчих цін: грудень 
до грудня попереднього року, %

105,0 108,9 106,2 105,3 105

2 Облікова ставка 
Національного банку України, 

% річних на кінець періоду

6,0 7,5 7,0 5,5 5,2

3 Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 

працівника громади , грн.

8718,8 9442,5 10103,5 10780,4 11481,1

4 Кількість підприємств малого 
та середнього бізнесу, одиниць

2 5 6 6 6

5 Кількість кооперативів,
одиниць

0 6 7 7 7

III. Загальні показники бюджету
Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники 

бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і 
кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які 
забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками 
бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування 
показників проекту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. 
Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з 
урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і 
соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Почаївської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки прогнозується в обсягах 140,4 млн. грн., 153,2 млн. грн. та 
165,2 млн. грн. , відповідно. У спів ставних умовах середньорічний темп росту 
надходжень та витрат складає 6,8 %. Загальні показники надходжень до 
бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 
бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до 
прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету
Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм 

бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України та громади, особливостей 



податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 
роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення 
місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень 
до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств;
поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення 

інвестиційних ресурсів та земельного потенціалу громади;
впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької 

діяльності, поліпшення бізнес-клімату.
Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні 

заходи:
провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в 
частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. 
Очікуваний результат - підвищення рівня зайнятості та соціального 
забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних 
осіб;

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів 
оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати 
нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного 
потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати 
за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у 
найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого 
бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету 
та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої 
податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її 
потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до 
прогнозу бюджету.

В структурі доходів податкові та неподаткові надходження становитимуть 
-ЗО %; міжбюджетні трансферти - майже 70 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в 
попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та 
інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб 
розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів 
фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної 
плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, 
легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних 
осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 9,3%, у 2023 році - на 9,2% та у 2024 
році - на 6,8%.



Єдиний податок - це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний 
обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням 
положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості 
платників, за ставками, встановленими рішенням Почаївської міської ради від 
24 червня 2021 року. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році 
на рівні 5,8 %, у 2023 році - на 6,3 % та у 2024 році - на 5,6 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено 
за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, 
визначеними рішеннями міської ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та 
туристичний збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням 
збільшення ставок податку та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані 
виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за 
ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з 
урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 
України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних 
громад. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 4,0 
%.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на 
території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити: 

середньорічний приріст доходів бюджету на 6 %;
зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи 

фізичних осіб - на 8 %, місцевих податків та зборів - на 7 %;
зменшення податкового боргу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 
гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих 
гарантій

Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються - 
додаток 3.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
Під час формування видаткової частини бюджету Почаївської міської 

територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є 
досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей 
бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно 
до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного 
використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки відображені на підставі 
поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 
головним розпорядникам коштів - додаток 6;



граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні 
розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки 
відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 
липня 2021 року:

Мінім, заробітна плата Посадов ий оклад працівника 
І тарифи ного розряду ЄТС

грн. темпи приросту, % грн. темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року 6 500 2 893
з 01 жовтня 2022 року 6 700 3,1 2 962 3,1
з 01 січня 2023 року 7 176 7,1 3 193 7,1
з 01 січня 2024 року 7 675 6,8 3 411 6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету 
враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення 
потреби 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 та некомерційними 
підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної 
роботи установ та закладів соціально - культурної сфери, надання соціальних 
гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримки в належному 
стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 
інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження 
(енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських 
цільових (комплексних) програм.

Державне управління
Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у 

Почаївській міській територіальній громаді реалізуються через міську раду та 
два виконавчі органи: Фінансовий відділ та Відділ освіти, молоді та спорту із 
загальною чисельністю 63 штатних одиниці станом на 01.08.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого 
самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у 
відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної 
громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень 
місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання 
апаратом міської ради та виконавчими органами високоякісних і доступних 
адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження 
ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з 



організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості 
у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
- забезпечення принципу прозорості у діяльності міської ради та її 

виконавчих органів;
- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- створення центру надання адміністративних послуг.

Освіта
Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним 

розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, молоді та спорту 
(додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське 
суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів, створення 
умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації 
дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, 
конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: 
забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання 
вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; 
забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним 
обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою 
наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і 
можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування 
її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.
Основні результати, яких планується досягти:
створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам 

сьогодення;
забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;
сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до 
професійного розвитку;
надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх 
індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 
освітніх закладів, яка включає 3 заклади дошкільної освіти, 10 установ 
загальної середньої освіти, 1 установу позашкільної освіти та 1 школу 
естетичного виховання.



Охорона здоров’я
Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід 

від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, 
персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів - фактично 
наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються 
головним розпорядником бюджетних коштів - Почаївською міською радою 
(додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів 
направлено на реалізацію бюджетної програми КПКВ 2010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» - реалізує 1 лікарня міста.

Основні результати, яких планується досягти:
підвищення рівня медичного обслуговування населення;
запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони 

здоров’я та їх фінансового забезпечення;
подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та 

реформування системи охорони здоров’я;
зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення 
адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам 
населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Почаївської міської територіальної 
громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються наступними головними 
розпорядниками коштів: Почаївською міською радою та відділом освіти, 
молоді та спорту.

У середньостроковому періоді планується створити виконавчий орган - 
відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я. Прогнозні граничні 
показники бюджету на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» на 2022-2024 роки будуть передані від головного розпорядника 
бюджетних коштів Почаївської м міської ради до головного розпорядника 
Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Почаївської міської 
ради.

Крім того, на 2022 - 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських 
програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:
забезпечення максимальної адресності та наближеності надання 

відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
надання соціальної підтримки особам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах.
Основні результати, яких планується досягти:



організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості 
у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:
- забезпечення принципу прозорості у діяльності міської ради та її 

виконавчих органів;
- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- створення центру надання адміністративних послуг.

Освіта
Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним 

розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, молоді та спорту 
(додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське 
суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів, створення 
умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази 
дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації 
дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, 
конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: 
забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання 
вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; 
забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним 
обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою 
наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і 
можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування 
її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.
Основні результати, яких планується досягти:
створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам 

сьогодення;
забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;
сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до 
професійного розвитку;
надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами 
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх 
індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу 
освітніх закладів, яка включає 3 заклади дошкільної освіти, 10 установ 
загальної середньої освіти, 1 установу позашкільної освіти та 1 школу 
естетичного виховання.



адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог 
законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження 
нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та 
малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади.

Культура і мистецтво
Цілями державної політики у сфері культури і мистецтва, втіленням 

яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів 
- Почаївська міська рада (додаток 6), є відродження та духовний розвиток 
традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним 
розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних 
бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання міської 
Публічної бібліотеки та 9 філій;

КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 
одного музею;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої здійснюватиме 
Почаївський культурно - дозвіллєвий центр з двома філіями та двома клубами;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення 
культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: 
запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних 

послуг населенню;
збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з 

прибуткових галузей економіки міста.

Фізична культура і спорт
Цілями державної політики у сфері фізичної культури і спорту, які 

реалізує головний розпорядник бюджетних коштів - відділом освіти, молоді 
та спорту міської ради (додаток 6), є створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей громадян та досягнення високих спортивних 
результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів 
направлені на КПКВ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з не олімпійських видів спорту».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: 
створення безпечних умов для залучення широких верств населення до 

масового спорту;
створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного 
відпочинку.

Житлово-комунальне господарство



Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері благоустрою населених пунктів спрямовані 
на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження 
і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санаторного 
та епідемічного благополуччя населення.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального 
господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово- 
комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання 
їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів 
комунальної власності.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу 
в галузі житлово-комунального господарства є:

задоволення потреб мешканців громади в усіх видах житлово- 
комунальних послуг;

освітлення території громади із застосуванням енергоощадних 
світильників;

відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового 
відпочинку для мешканців громади.

Економічна діяльність
Цілями державної політики у сфері економічної діяльності є 

покращення стану вулиць, автомобільних доріг комунальної власності, 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу в 
галузі транспортної інфраструктури та дорожнього господарства є:

проведення робіт з реконструкції, ремонту та утримання доріг громади; 
капітальний ремонт тротуарів.

VII. Бюджет розвитку
Обсяги капітальних вкладень та показники бюджету розвитку за 

основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у 
середньостроковому періоді наведені у додатку 9.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс 
робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально 
економічного розвитку громади. До бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міської територіальної громади прогнозуються надходження від продажу 
землі несільськогосподарського призначення.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами
Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету 

Почаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (базової дотації 
та освітня субвенція) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, 
прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються 
відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі 
міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. 
Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

на 2022 рік до плану 2021 року - 109,1%, на 2023 рік до проекту 2022 року -
109,5 %, на 2024 рік до проекту 2023 року - 106,8 %. Темпи зростання обсягів
базової дотації з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021
року - 100,7%, на 2023 рік до проекту 2022 року - 118,0 %, на 2024 рік до
проекту 2023 року - 118,1 %

З бюджету Почаївської міської територіальної громади передбачається
виділення іншої субвенції з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв комунальним закладам охорони здоров’я первинної ланки
медицини, що знаходяться на території Почаївської міської територіальної
громади та на оплату послуг, що надаються КУ «Інклюзивно-ресурсний центр
Кременецької міської ради» (додаток 12).

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету
У прогнозі бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники
місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою
міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники
кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету».

Конкретні показники обсягів бюджету Почаївської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих
змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку
території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник фінансового відділу Ольга БОЦЮК

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

    

 

Додаток 1
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац третій розділу III)

Загальні показники бюджету
19521000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п Найменування показника
2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7
1. Загальні граничні показники надходжень

1. мі/пиги^/лсі пими і рапиірср і ами/, у іиму
67 870 300,00 135 834 027,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00

X загальний фонд 66 797 356,00 134 793 427,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 1 072 944,00 1 040 600,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00
2. Фінансування, у тому числі: 0,00 6 558 533,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 2 431 348,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 4 127 185,00 0,00 0,00 0,00
3. Повернення кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом 1, у тому числі: 67 870 300,00 142 392 560,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00
X загальний фонд 66 797 356,00 137 224 775,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 1 072 944,00 5 167 785,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому
числі: 64 951 501,00 142 392 560,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00

X загальний фонд 64 049 126,00 137 224 775,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 902 375,00 5 167 785,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00
2. Надання кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 64 951 501,00 142 392 560,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00
X загальний фонд 64 049 126,00 137 224 775,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 902 375,00 5 167 785,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦКЖ
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Додаток 2
до прогнозу бюджету Почаївської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки 
(абзац четвертий розділу IV)

Показники доходів бюджету
19521000000
(код бюджету)

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)
X Загальний фонд, у тому числі: 26 692 184,00 41 391 000,00 45 972 200,00 47 591 000,00 49 056 500,00

10000000 Податкові надходження 26 090 365,00 40 604 900,00 45 510 400,00 47 174 200,00 48 629 700,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 359 731,00 23 511 400,00 28 693 600,00 ЗО 010 000,00 31 736 100,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 65 742,00 92 100,00 102 300,00 103 000,00 103 000,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 26 001,00 35 100,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 25 335,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення 0,00 33 300,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 680 270,00 646 300,00 646 300,00 842 700,00 959 000,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 2 375 746,00 2 506 000,00 2 506 000,00 2 528 300,00 2 528 300,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

624 476,00 833 500,00 893 200,00 922 100,00 906 800,00

18010000 Податок на майно 2 527 370,00 5 345 800,00 4 472 200,00 4 454 400,00 4 454 100,00
18030000 Туристичний збір 119 204,00 122 200,00 122 200,00 122 200,00 122 200,00
18050000 Єдиний податок 4 286 490,00 7 479 200,00 7 966 100,00 8 083 000,00 7 711 700,00
20000000 Неподаткові надходження 601 819,00 786 100,00 461 800,00 416 800,00 426 800,00
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Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 
що вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є 
державна аб

29 511,00 40 500,00 62 800,00 62 800,00 62 800,00

21080000 Інші надходження 45 496,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 391 488,00 412 600,00 241 000,00 251 000,00 261 000,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

83 281,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00

22090000 Державне мито 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що 
надаються в користування на умовах оренди Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
районними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, місцевими радами

642,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 51 341,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00
X Спеціальний фонд, у тому числі: 1 072 944,00 1 040 600,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

10000000 Податкові надходження 25 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок 25 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 544 675,00 1 040 600,00 1 138 100,00 1 166 000,00 1 199 000,00

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва

13 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 7 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 523 396,00 1 040 600,00 1 138 100,00 1 166 000,00 1 199 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 502 337,00 0,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00
33010000 Кошти від продажу землі 502 337,00 0,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 27 765 128,00 42 431 600,00 47 472 300,00 49 107 000,00 50 495 500,00
X загальний фонд 26 692 184,00 41 391 000,00 45 972 200,00 47 591 000,00 49 056 500,00
X спеціальний фонд 1 072 944,00 1 040 600,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

II. Трансферти з державного бюджету
X Загальний фонд, у тому числі: 36 558 600,00 88 631 627,00 92 959 300,00 104 058 300,00 114 673 200,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 9 107 500,00 26 314 200,00 26 507 200,00 31 277 000,00 36 925 300,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 27 451 100,00 62 317 427,00 66 452 100,00 72 781 300,00 77 747 900,00
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Код Найменування показника
2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 36 558 600,00 88 631 627,00 92 959 300,00 104 058 300,00 114 673 200,00
X загальний фонд 36 558 600,00 88 631 627,00 92 959 300,00 104 058 300,00 114 673 200,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Трансферти з інших місцевих бюджетів
X Загальний фонд, у тому числі: 3 546 572,00 4 770 800,00 0,00 0,00 0,00

41040000 ДО 1 аЦЇГЗ"місцевих бюджет гв іншим місцевим
~-------- 1 627 200,00 3 091 300,00 0,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам 1 919 372,00 1 679 500,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом III, у тому числі: 3 546 572,00 4 770 800,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 3 546 572,00 4 770 800,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X РАЗОМ за розділами 1, II та III, у тому числі: 67 870 300,00 135 834 027,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00
X загальний фонд 66 797 356,00 134 793 427,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 1 072 944,00 1 040 600,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток З
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац перший розділу V)

Показники фінансування бюджету
19521000000
(код бюджету)

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7
1. Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 0,00 6 558 533,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 2 431 348,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 4 127 185,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом 1, у тому числі: 0,00 6 558 533,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 2 431 348,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 4 127 185,00 0,00 0,00 0,00

II. Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операціями, у тому
числі: 0,00 6 558 533,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 2 431 348,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 4 127 185,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 0,00 6 558 533,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 2 431 348,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 4 127 185,00 0,00 0,00 0,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 6
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац другий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
19521000000
(код бюджету)

(грн)
Код відомчої
класифікації

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7
01 Почаївська міська рада, у тому числі: 20 361 647,00 32 781 425,00 ЗО 239 000,00 31 332 600,00 32 245 300,00
X загальний фонд 20 322 979,00 ЗО 982 118,00 29 872 000,00 ЗО 977 100,00 31 999 300,00
X спеціальний фонд 38 668,00 1 799 307,00 367 000,00 355 500,00 246 000,00

06 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської
міської ради, у тому числі: 44 589 854,00 107 277 235,00 108 902 600,00 120 462 600,00 131 511 000,00

X загальний фонд 43 726 147,00 104 328 757,00 107 769 500,00 119 302 100,00 130 318 000,00
X спеціальний фонд 863 707,00 2 948 478,00 1 133 100,00 1 160 500,00 1 193 000,00

37 Фінансовий відділ Почаївської міської ради, у
тому числі: 0,00 2 333 900,00 1 290 000,00 1 370 100,00 1 412 400,00

X загальний фонд 0,00 1 913 900,00 1 290 000,00 1 370 100,00 1 412 400,00
X спеціальний фонд 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО, у тому числі: 64 951 501,00 142 392 560,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00
X загальний фонд 64 049 126,00 137 224 775,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 902 375,00 5 167 785,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

Начальника фінансового відділу
(підпис)/'

Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 7
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац другий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

19521000000
(код бюджету)

(грн)

Код Найменування показника
2020 рік 

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
0100 Державне управління, у тому числі: 8 223 952,00 13 605 710,00 12 825 900,00 12 913 990,00 13 062 060,00

X загальний фонд 8 219 653,00 13 605 710,00 12 825 900,00 12 913 990,00 13 062 060,00
X спеціальний фонд 4 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 Освіта, у тому числі: 43 662 071,00 105 854 855,00 107 418 680,00 119 000 510,00 129 858 840,00
X загальний фонд 42 889 456,00 102 906 377,00 106 285 580,00 117 840 010,00 128 665 840,00
X спеціальний фонд 772 615,00 2 948 478,00 1 133 100,00 1 160 500,00 1 193 000,00

2000 Охорона здоров'я, у тому числі: 0,00 1 753 868,00 1 735 400,00 1 841 300,00 1 946 300,00
X загальний фонд 0,00 1 753 868,00 1 735 400,00 1 841 300,00 1 946 300,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у 
тому числі: 345 601,00 3 910 500,00 4 150 800,00 4 358 900,00 4 634 100,00

X загальний фонд 345 601,00 3 910 500,00 4 150 800,00 4 358 900,00 4 634 100,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000 Культура і мистецтво, у тому числі: 3 757 147,00 6 938 553,00 7 212 300,00 7 788 600,00 8 295 400,00
X загальний фонд 3 732 447,00 6 860 900,00 7 207 300,00 7 783 100,00 8 289 400,00
X спеціальний фонд 24 700,00 77 653,00 5 000,00 5 500,00 6 000,00

5000 Фізична культура і спорт, у тому числі: 5 650,00 51 520,00 51 520,00 0,00 0,00
X загальний фонд 5 650,00 51 520,00 51 520,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 3 538 900,00 5 071 700,00 4 398 000,00 4 560 000,00 4 711 000,00
X загальний фонд 3 538 900,00 5 071 700,00 4 398 000,00 4 560 000,00 4 711 000,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Економічна діяльність, у тому числі: 1 429 638,00 3 747 827,00 2 429 000,00 2 492 000,00 2 451 000,00
X загальний фонд 1 328 877,00 2 206 200,00 2 067 000,00 2 142 000,00 2 211 000,00
X спеціальний фонд 100 761,00 1 541 627,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 3 988 542,00 1 278 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
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   Код Найменування показника
2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

X загальний фонд, у тому числі: 3 988 542,00 858 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
X спеціальний фонд 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00

8000 Інша діяльність, у тому числі: 0,00 180 027,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 180 027,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО, у тому числі: 64 951 501,00 142 392 560,00 140 431 600,00 153 165 300,00 165 168 700,00
X загальний фонд 64 049 126,00 137 224 775,00 138 931 500,00 151 649 300,00 163 729 700,00
X спеціальний фонд 902 375,00 5 167 785,00 1 500 100,00 1 516 000,00 1 439 000,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 9
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац перши розділу VII)

Показники бюджету розвитку
19521000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п Найменування показника
2020 рік

(звіт)
2021 рік

(затверджено)
2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7
1. Надходження бюджету розвитку

1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 307 172,00 3 362 511,00 0,00 0,00 0,00
4. Місцеві запозичення 0,00 584 647,00 0,00 0,00 0,00
5. Інші надходження бюджету розвитку 502 337,00 0,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

УСЬОГО за розділом І: 809 509,00 3 947 158,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00
з них надходження до бюджетну розвитку (без
урахування обсягів місцевих запозичень та
капітальних трансфертів (субвенцій))

809 509,00 3 362 511,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

II. Витрати бюджету розвитку
6. Інші видатки бюджету розвитку 307 172,00 3 947 158,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

УСЬОГО за розділом II 307 172,00 3 947 158,00 362 000,00 350 000,00 240 000,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 11
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац перший розділу VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
19521000000
(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації 
доходу бюджету / код 

бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету - 
надавача міжбюджетного трансферту

2020 рік 
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік 
(план)

2023 рік 
(план)

2024 рік 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
1. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 9 107 500,00 26 314 200,00 26 507 200,00 31 277 000,00 36 925 300,00
99000000000 Державний бюджет 9 107 500,00 26 314 200,00 26 507 200,00 31 277 000,00 36 925 300,00

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

0,00 719 800,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 0,00 719 800,00 0,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 25 649 800,00 60 888 700,00 66 452 100,00 72 781 300,00 77 747 900,00

99000000000 Державний бюджет 25 649 800,00 60 888 700,00 66 452 100,00 72 781 300,00 77 747 900,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 1 676 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 1 676 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

125 000,00 1 428 727,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 125 000,00 1 428 727,00 0,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

1 627 200,00 3 091 300,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 1 627 200,00 3 091 300,00 0,00 0,00 0,00
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Код Класифікації
доходу бюджету / код

бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету -
надавача міжбюджетного трансферту

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

351 600,00 416 300,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 351 600,00 416 300,00 0,00 0,00 0,00

41051400

чхуикзспцт о Місцевої V ОЮДЖШу nd 3dUV3l 1ЄЧЄППЯ
якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти Нова українська школа' за
рахунок відповідної субвенції з державного

561 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 561 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів, за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

1 005 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 1 005 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 77 300,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 0,00 77 300,00 0,00 0,00 0,00

41055000

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

0,00 147 000,00 ‘о,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X РАЗОМ за розділами 1, II, у тому числі: 40 105 172,00 93 083 327,00 92 959 300,00 104 058 300,00 114 673 200,00
X загальний фонд 40105172,00 93 083 327,00 92 959 300,00 104 058 300,00 114 673 200,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 12
до прогнозу бюджету Почаївської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
(абзац третій розділу VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

19521000000
(код бюджету)

Код Програмної
класифікації видатків

та кредитування
місцевого бюджету /

Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

Найменування трансферту /найменування бюджету —
отримувача міжбюджетного трансферту

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(затверджено)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Трансферти із загального фонду бюджету

0119410 9410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за
рахунок коштів медичної субвенції

1 676 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19309200000 Районний бюджет Кременецького району 1 676 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0119770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 312 242,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00

19309200000 Районний бюджет Кременецького району 2 312 242,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00

3719750 9750 Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів 0,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 0,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 269 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00
19561000000 Бюджет Крембнецької міської територіальної

ГПЛМЯЛІЛ 0,00 269 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

3719750 9750 Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної
гоомяли 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00

X X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 3 988 542,00 1 278 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
X X загальний фонд 3 988 542,00 858 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00
X X спеціальний фонд 0,00 420 000,00 0,00 210 000,00 0,00

Начальника фінансового відділу Ольга БОЦЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » вересня 2021 року №981

Про затвердження Програми
ел е кгр и ф і ка ції та ос в і гл єни я
вулиць та доріг населених пунктів
Почаївської територіальної громади
на 2021-2023 роки

З метою забезпечення надійного та якісного постачання електричної
енергії на території населених пунктів Почаївської територіальної громади,
відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сесія Почаївської міської ради,

ВИ РІШИЛА:

1. Затвердити Програму електрифікації та освітлення вулиць та доріг
населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки,
то додасться

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

Коношевська

^0521^

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Затверджено 

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 24 вересня 2021 року №981

1. ПАСПОРТ
Програми електрифікації та освітлення вулиць та доріг населених 

пунктів Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки

1 Ініціатор розроблення 
програми

Депутат Почаївської міської ради Вихованець Д.С.

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

Розпорядження міського голови № 134 від 
18.06.2021р.
Рішення виконавчого комітету № 177від 25.06.21 року

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

4 Співрозробники програми Почаївська міська рада
Почаївський комбінат комунальних підприємств

5 Відповідальний 
виконавець програми

6 Учасники програми Почаївська міська рада
Почаївський комбінат комунальних підприємств

7 Термін реалізації 
програми

2021-2023 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

4850,0 тис. гри.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

4850,0 тис. гри

Коштів інших джерел
10 Керівник програми Заступник міського голови Максимчук С.В.



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма електрифікації та освітлення вулиць та доріг населених 
пунктів Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - 
Програма) розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», а також керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Основними 
завданнями Програми є: підвищення ефективності та надійності 
функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення утримання, 
належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на 
території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій 
та обладнання, реконструкція і будівництво нових електромереж на території 
Почаївської територіальної громади.

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є:
- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених 

пунктів Почаївської територіальної громади, аварійно-небезпечних ділянок 
доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом та 
території об'єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність 
населення;

- Електрифікація нових кварталів житлової забудови населених 
пунктів Почаївської територіальної громади.

- будівництво, реконструкція та ремонт електромереж
- заміна зовнішнього освітлення населених пунктів Почаївської 

громади на енергозберігаюче.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета програми: електрифікація нових кварталів забудови населених 
пунктів, відновлення освітлення вулиць та доріг комунальної власності 
Почаївської територіальної громади, а також заміна на електрозберігаюче.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ 

ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основні завдання програми:

- будівництво, реконструкція та ремонт електромереж.
- відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього 

електричного освітлення;
- приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і 

стандартів діючого законодавства;
- оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з 



використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- покращення криміногенної та аварійної ситуації в нічний час, 

комфорту проживання населення;
- зменшення травматизму нашого населення в умовах незадовільного 

стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;
- зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього 

освітлення.
покращення інвестиційної привабливості сіл Почаївської 

територіальної громади.

Термін виконання Програми
Виконання Програми електрифікації та освітлення вулиць та доріг 

населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
передбачається здійснити протягом 2021-2023 років

Ресурсне та фінансове забезпечення місцевої цільової програми

Кошти, які пропонується залучити на 
виконання Програми

2021р. 
(тис. 
грн.)

2022р. 
.(тис. 
грн.)

2023р. 
(тис. 
грн.)

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 450,0 4300,0 100,0 4850,0
Місцевий бюджет 450,0 4300,0 100,0 4850,0

5. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Заходи програми
Заходи Програми електрифікації та освітлення вулиць та доріг 

населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2021-2023 роки 
( додаток 1)

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку, передусім у 
сфері благоустрою на території Почаївської територіальної громади;
- створити ефективну систему обліку та регулювання споживання 
електричної енергії, раціональне її використання для освітлення населених 
пунктів;



- забезпечити підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення 
населених пунктів;
- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;
- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;
- створити умови для безпечного руху автотранспорту та пішоходів;
- скоротити витрати енергії, підвищити енергоефективність освітлення 
вулично-дорожньої мережі.

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Координацію роботи по реалізації заходів Програми здійснює заступник 
міського голови Максимчук С.В.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює 
головний розпорядник коштів (Почаївська міська рада).



Додаток 1 до Програми

Заходи програми
Назва напряму 

діяльності
Перелік заходів 

програми
Строк 

виконання
Виконавці Джерело 

фінансуванн 
я

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. гри.)

Очікуваний результат

2021 2022 2023

1 .Електрифікація 
кварталу забудови 
населених пунктів 
Почаївської 
територіальної 
громади

1.1 .Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації та 
здійснення експертизи 

електрифікації кварталу 
забудови в с. Лосятин 

вулиця Ясна

-Реалізація проекту 
електрифікації кварталу 
забудови в с. Лосятин 

вулиця Ясна

2021- 
2023р. Почаївська 

міська рада, 
Почаївський 

ккп

Кошти 
місцевого 
бюджету

450,0 0 0

Реалізація проекту 
електрифікації 

кварталу забудови в 
с. Лосятин

1.1 .Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації та 
здійснення експертизи 

електрифікації кварталу 
забудови в с. Будки

-Реалізація проекту 
електрифікації кварталу 

забудови в с. Будки

2021-
2023р.

Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 
ККП

Кошти 
місцевого 
бюджету

0 450,0 0

Реалізація проекту 
електрифікації 

кварталу забудови в 
с. Будки



вулиця

2.Зовнішнє 
освітлення доріг та 
вулиць населених 
пунктів Почаївської 
територіальної 
громади

2.1. Відновлення 
вуличного освітлення в 
с. Тараж. а саме: 
-вулиця Молодіжна; 
-вулиця Колгоспна

2021-
2023р.

Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 

ККП

2.2. Відновлення 
вуличного освітлення в 
с.Будки, вулиця Дружби

2021-
2023р.

Почаївська 
міська рада. 
Почаївський 

ККП
2.3. Відновлення 
вуличного освітлення в 
с. Комарі вка. вулиця 
Миру

2021-
2023р.

Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 

ККП

2.4. Відновлення 
вуличного освітлення в 
с.Старий Почаїв , вулиця 
Кіндратюки

2021-2023р Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 

ККП

2.5. Відновлення 
вуличного освітлення в 
с.Лідихів, а саме:
- вулиця С.Бандери; 
-вулиця Центральна

2021-2023р Почаївська 
міська рада, 
Почаївський

ККП



Кошти 
місцевого 
бюджету

0 350,0
350,0

0

Відновлення 
вуличного освітлення

Кошти 
місцевого 
бюджету

0 350,0 0
Відновлення 

вуличного освітлення

Кошти 
місцевого 
бюджету

0 350,0 0

Відновлення 
вуличного освітлення

Кошти 
місцевого 
бюджету

0 350,0 0

Відновлення 
вуличного освітлення

Кошти 
місцевого 
бюджету

0

350,0
350,0

0

Відновлення 
вуличного освітлення



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 

2.6.Відновлення
вуличного освітлення в
с. Лосятин, а саме:
- вулиця Шевченка;
- вул. Б.Хмельницького

0

350,0
350,0

0

Відновлення
вуличного освітлення

2.6.Відновлення
вуличного освітлення в
с. Комарин вулиця
Шевченка

0 350.0 0
Відновлення

вуличного освітлення

2.7. Відновлення
вуличного освітлення в
м. Почаїв . вулиця
Гайова

2021-2023р Почаївська
міська рада,
Почаївський

ККП

Кошти
місцевого
бюджету

0 350,0 0

Відновлення
вуличного освітлення

3. Зам і на
зовнішнього
освітлення на
енергозберігаюче

Заміна зовнішнього
освітлення на
енергозберігаюче

2021-2023р Почаївська
міська рада,
Почаївський

ККП

Кошти
місцевого
бюджету

100,0
С.

Заміна зовнішнього
освітлення на

енергозберігаюче

Всього: 4850,0

Секретар міської ради С.М. Мамчур

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » вересня 2021 року №982

Про внесення змін до структури
та штатної чисельності працівників
Центру надання соціальних послуг
Почаївської міської ради

Розглянувши звернення Центру надання соціальних послуг
Почаївської міської ради за вхід №749 від «07» вересня 2021 року,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про соціальні послуги», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської
ради», затвердженої рішенням Почаївської міської ради №2712 від
ЗО. 10.2020 року зі змінами, а саме:

1.1. Вивести з відділу надання соціальної допомоги вдома посади:
«соціальний працівник» - 3 шт. одиниці;

1.2. Ввести у відділ соціальної роботи:
посади «соціальний працівник» - 1 шт. одиниця;
посади «фахівець із соціальної роботи» - 1 шт. одиниця;
посада «психолог» - 1 штатна одиниця;

2.

3.
4.

Затвердити структуру комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Почаївської міської ради» в новій редакції згідно з
додатком до цього рішення.
Встановити, що відповідні зміни вводяться в дію з 01.10.2021 року.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісцоз гуманіт

Андрій Чубик
Галина Б

питань;

Міськ

• Х'*

Василь Бойко

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Почаївської

міської ради
№749 від «07» вересня 2021 р.

СТРУКТУРА
Центру надання соціальних послуг

Почаївської міської ради на 2021 рік

№
п/п

Найменування структурного підрозділу
(посади)

Кількість шт.
од.

Адміністративний персонал

1. Директор 1,0

2. Діловод 1,0

3. Провідний бухгалтер 1,0

Відділ соціальної допомоги вдома

1. Завідувач відділу 1,0

2. Фахівець із соціальної роботи 2,0

3. Соціальний робітник 23,0

Відділ соціальної роботи

1. Начальник відділу 1.0

2. Фахівець із соціальної роботи 2,0

3. Соціальний працівник 1,0

4. Психолог 1.0

Всього: 34,0

Секретар міської ради Сергій Мамчур

 
 
 

  

 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 24 » вересня 2021 року № 983

Про затвердження додаткової
угоди №1 до договору №32
від 28.04.2021 року

Керуючись Постановою КМУ № 239 від 23 березня 2016 року
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”, наказів
Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2015 року № 890 „Про
затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують
інсулінотерапії” із змінами, Наказом міністерства охорони здоров’я України
26.02.2021 року №363 Про затвердження реєстру референтних цін (цін
відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2021 року
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаткову угоду № 1 до договору №32 від 28.04.2021 року
про відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий
діабет, (додається).

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

Андрій Чубик
Галина Бондар

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Додаткова угода № У.

до договору № від ____ .2021 року

2021 року м. Тернопіль

ТзОВ «ФАРМА-ЗАХІД» в особі директора Дідуха Олега Петровича, який діє 
на підставі Статуту, (далі-Учасник), з однієї сторони та

__________ __________________________________________________________________________

в особі MiCe&jvQ , що діє на
підставі г? / 7*/ '_____________
(далі Замовник), з другої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1.Збільшити суму договору про відшкодування вартості препаратів інсуліну 
хворим на цукровий діабет на /М <?0О грн. коп.
(f^b ТЪСЛЪ &СМС&Т ро Iron. •)

2. п.2.1 викласти в наступній редакції :
і

Сума цього договору складає: р&УЯРО грн. оо коп.

jfycil ш<СТСЄс^іТМ? гривень ОС коп. (в т.ч. ПДВ).

3. Дана додаткова угода №_/_ є невід’ємною частиною договору №_Д^ від
__ /А 6і/. .2021 року, набирає чинності ? моменту її підписання, укладена в 
двох примірниках, по одному для кожної з сторін.

і



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24» вересня 2021 року № 984

Про утворення старостинських округів
Почаївської міської ради

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів 
Почаївської міської ради, на виконання п. 2 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку інституту старост», керуючись ст. 26, ст. 54 і Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту, Почаївська міська рада

2. Вважати:
2.1. старосту сіл Старий Тараж, Комарин Наклюцьку Юлію Миколаївну - 

старостою Старотаразького старостине. ' ого округу;
2.2. старосту села Ридомиль Кужеля Святослава Михайловича - старостою 

Ридомильського старостинського округу:

ВИРІШИЛА:

1. Утворити на території Почаївської міської ради 6 (шість) старостинських 
округів:

1.1. Старотаразький старостинський округ з центром у селі Старий Тараж, до 
складу якого входять село Старий Тараж, село Комарин;

1.2. Ридомильський старостинський округ з центром у селі Ридомиль, до 
складу якого входить село Ридомиль;

1.3. Лосятинський старостинський округ з центром у селі Лосятин, до складу 
якого входять село Лосятин, село Борщівка;

1.4. Старопочаївський старостинський округ з центром у селі Старий Почаїв, 
до складу якого входить село Старий Почаїв;

1.5. Лідихівський старостинський округ з центром у селі Лідихів, до складу 
якого входить село Лідихів;

1.6. Будківський старостинський округ з центром у селі Валігури, до складу 
якого входять село Будки, село Валігури, село Комарівка. 2



 

 

 

 

 
 

2.3. старосту села Лосятин та села Борщівка Придатка Віктора
Миколайовича - старостою Лосятинського старостинського округу;

2.4. старосту села Старий Почаїв Горпинюка Миколу Васильовича -
старостою Старопочаївського старостинського округу;

2.5. старосту села Лідихів Заревняк Аллу Василівну - старостою
Лідихівського старостинського округу;

2.6. старосту села Будки, села Валігури та села Комарівка Пацулу Віталія
Федоровича - старостою Будківського старостинського округу.

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

Міський гол Василь БОЙКО

 

 

 

 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «24 » вересня 2021 року
Про реорганізацію Борщівської 
початкової школи

№985

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

ВИРІШИЛА:

1 Реорганізувати Борщівську початкову школу Почаївської міської ради 
Тернопільської області, код ЄДРПОУ 23591423 за адресою: с. Борщівка, 
Кременецького, району Тернопільської області шляхом приєднання до 
Лосятинської гімназії Почаївської міської ради Тернопільської області, визначити 
її відокремленим структурним підрозділом Лосятинської гімназії (без статусу 
юридичної особи). Офіційна назва - структурний підрозділ Борщівська початкова 
школа Лосятинської гімназії Почаївської міської ради Тернопільської області.
2. Створити комісію з реорганізації Борщівської початкової школи Почаївської 
міської ради Тернопільської області та затвердити її склад.

(додаток 1)

3. Місцем розташування реорганізаційної комісії вважати вул. Варшавська, 14, 
с.Лосятин, Кременецького р-ну, Тернопільської обл..
4. Встановити термін для заявления претензій кредиторів - 2 місяці з моменту 
публікації повідомлення про реорганізацію юридичної особи: Борщівська 
початкова школа Почаївської міської ради Тернопільської області.



 
 

 

 

5. Реорганізаційній комісії забезпечити здійснення всіх організаційно-правових
заходів, пов’язаних з проведенням реорганізації закладів освіти шляхом
приєднання, відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення восьмої сесії восьмого скликання
Почаївської міської ради № 854 від 27 липня 2021року.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань та постійну комісію з питань прав людини, законності,

ВАСИЛЬ БОЙКО

 
 

 

 

 
 

 

 



Додаток 1
до рішення сесії міської ради 
від 27 липня 2021р. № 958

Склад комісії
з реорганізації Борщівської початкової школи 

Почаївської міської ради

Голова комісії:
1. Жук Дмитро Іванович - директор Лосятинської гімназії Почаївської 

міської ради ( номер облікової картки платника податків -2259111099).
Члени комісії:
2. Боцюк Надія Афанасіївна - спеціаліст І категорії відділу освіти, молоді та 

спорту Почаївської міської ради ( головний бухгалтер); ( номер 
облікової картки платника податків-2266517364)

3. Цеберська Ольга Леонтіївна - завідувачка Борщівської початкової школи 
Почаївської міської ради (номер облікової картки платника податків- 
2277420801)

4. Нецькар Галина Михайлівна - бухгалтер Лосятинської гімназії 
Почаївської міської ради (номер облікової картки платника податків- 
2670421929)

5. Максимчук Наталія Василівна - спеціаліст відділу освіти, молоді та 
спорту Почаївської міської ради ( номер облікової картки платника 
податків-3329114962)



 

 
 
 

 
 
 

 
 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від« 24 »вересня 2021 р. №986

Про підтримку звернення депутатів
Тернопільської обласної ради щодо відзначення
80-річчя створення Української Повстанської Армії

Розглянувши рішення Тернопільської обласної ради за '№211 від
18.08.2021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав
людини,законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, відповідно до ст..
26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

І Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О., народних депутатів України щодо
підтримки проекту Постанови Верховної ради України « Про відзначення 80-річчя
створення Української Повстанської Армії».

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

Мамчур С.М.
Бондар Г.В.

МІСЬКИЙ ІГ В.С.Бойко

 

 
 
 

 
 
 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

28 вересня 2021р. м. Почаїв № 223

Про зупинення рішення
Почаївської міської ради 
від 24 вересня 2021 року № 988

З метою дотримання законності та недопущення порушень статтей 19, 
] 45 Конституції України, ст. 20, ст. 22 Закону України «Про мисливське 
господарство та полювання», керуючись ч. 4 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»:

1. Зупинити рішення Почаївської міської ради від 24.09.2021р. № 988 «Про 
розгляд звернення Кременецької районної організації Українського 
товариства мисливців та рибалок» у зв’язку із невідповідністю рішення 
ст. 20, ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство та 
полювання».

2. Винести рішення № 988 від 24.09.2021р. «Про розгляд звернення 
Кременецької районної організації Українського товариства мисливців 
га рибалок» на повторний розгляд сесії Почаївської міської ради у 
встановлений законом термін.

3. Секретарю міської ради Мамчуру- С.М, оприлюднити дане 
розпорядження на офіційному сайті Почаївської міської ради та довести 
до відома депутатів міської ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 
міської ради Мамчура С.М.

Міський голова Василь БОЙКО



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24 » вересня 2021 року

Про звернення депутатів
Почаївської міської ради
до Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України
щодо необхідності підвищення пенсій
і виплати додаткової пенсії у 2021 році

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії
«Європейська Солідарність» у Почаївській міській раді, відповідно до статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році
(додається).

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

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

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії
Почаївської міської ради.

//
[ ч /Міськії і і голов  Василь БОЙКО

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКАРАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24 » вересня 2021 року № 93 0

Про звернення депутатів
Почаївської міської ради
до Президента України,
Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України щодо недопущення
підвищення тарифів для населення

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії
«Європейська Солідарність» у Почаївській міській раді, відповідно до статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Місьь
Т Сух<

Василь БОЙКО

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
недопущення підвищення тарифів для населення (додається).

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

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

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям
ПОЧаЇРг*І 2 3 4~іггл’ Miri-vni' г»а тттл

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Звернення 
депутатів Почаївської міської ради 
до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України 
щодо недопущення підвищення тарифів для населення

Ми, депутати Почаївської міської ради глибоко обурені ситуацією щодо 
чергового необгрунтованого підвищення комунальних тарифів та цін на 
енергоносії для населення. Ми не можемо стояти осторонь гострих проблем, які 
хвилюють мешканців ’ нашого краю. Вважаємо неприпустимими спроби 
перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві 
громади і відповідні бюджети. Це суперечить конституційним засадам 
розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого 
самоврядування, зводить нанівець досягнення політики децентралізації у 
паданні громадам реальних можливостей для розвитку.

За останні два роки практично зруйновано систему нарахування субсидій для 
населення для компенсації зростання тарифів. Замість автоматичного 
нарахування субсидій тим, хто їх потребує, відбувається штучне обмеження 
можливостей для отримання допомоги

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що 
призводить до зростання соціальної напруги, Почаївської міської рада 
висловлює рішучий протест проти необгрунтованого зростання тарифів для 
населення та вимагає від Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України:

1. Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, 
забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх 
в майбутньому;

2. Відмовитись від перекладання відповідальності за оплату житлово- 
комунальних послуг на органи місцевого самоврядування; врахувати 
при ухваленні Державного бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів 
для захисту громадян і громад від підвищення тарифів;

3. Спрямувати не менше 20 мільярдів гривень коштів від допомоги, що 
надійшла Україні від Міжнародного валютного фонду, на виплати 
субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також 
забезпечити їх автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує.

Прийнято на пленарному 
засіданні дев’ятої сесії 
Почаївської міської ради 
восьмого скликання 
24 вересня 2021 року



Звернення 
Депутатів Почаївської міської ради 

до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році

Ми, депутати Почаївської міської ради, які представляють інтереси 

громадськості, звертаємося до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України з вимогою вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану 

людей пенсійного віку.

Саме ці люди складають найменш захищені соціальні групи.

У зв’язку з цим вимагаємо вжити термінових заходів для забезпечення 

додаткових виплат пенсіонерам.

Закликаємо Вас здійснити у листопаді 2021 року виплату «13 пенсії» 

громадянам, пенсія яких нижче середньої , тобто нижче 3866,8 грн. Для 

забезпечення цих виплат необхідно використати частину коштів, отриманих 

від МФФ на подолання наслідків пандемії . Ці кошти мають піти людям, а не 

близькому до влади бізнесу.

Прийнято на пленарному 

Засіданні дев’ятої сесії 

Почаївської міської ради 

восьмого скликання 

24 вересня 2021року 

м. Почаїв



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКАРАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «24 » вересня 2021 року № 3 9 О

Про звернення депутатів
Почаївської міської ради
до Президента України,
Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України щодо недопущення
підвищення тарифів для населення

Розглянувши пропозицію депутатської фракції Політичної партії
«Європейська Солідарність» у Почаївській міській раді, відповідно до статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Місьь
Т Сух<

Василь БОЙКО

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
недопущення підвищення тарифів для населення (додається).

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

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

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям
ПочаЇР''*1 2 3 4^

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Звернення
депутатів Почаївської міської ради 
до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України 
щодо недопущення підвищення тарифів для населення

Ми, депутати Почаївської міської ради глибоко обурені ситуацією щодо 
чергового необгрунтованого підвищення комунальних тарифів та цін на 
енергоносії для населення. Ми не можемо стояти осторонь гострих проблем, які 
хвилюють мешканців' нашого краю. Вважаємо неприпустимими спроби 
перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві 
громади і відповідні бюджети. Це суперечить конституційним засадам 
розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого 
самоврядування, зводить нанівець досягнення політики децентралізації у 
наданні громадам реальних можливостей для розвитку.

За останні два роки практично зруйновано систему нарахування субсидій для 
населення для компенсації зростання тарифів. Замість автоматичного 
нарахування субсидій тим, хто їх потребує, відбувається штучне обмеження 
можливостей для отримання допомоги

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, що 
призводить до зростання соціальної напруги, Почаївської міської рада 
висловлює рішучий протест проти необгрунтованого зростання тарифів для 
населення та вимагає від Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України:

1. Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, 
забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх 
в майбутньому;

2. Відмовитись від перекладання відповідальності за оплату житлово- 
комунальних послуг на органи місцевого самоврядування; врахувати 
при ухваленні Державного бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів 
для захисту громадян і громад від підвищення тарифів;

3. Спрямувати не менше 20 мільярдів гривень коштів від допомоги, що 
надійшла Україні від Міжнародного валютного фонду, на виплати 
субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також 
забезпечити їх автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує.

Прийнято на пленарному 
засіданні дев’ятої сесії 
Почаївської міської ради 
восьмого скликання 
24 вересня 2021 року



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                                    № 991 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2225 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв,  вул. Cтаротаразька,   

гр. Колесник Галині Аполінарівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 40, гр. Колесник Галини 

Аполінарівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Колесник Галині Аполінарівні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2225 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3767 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Колесник Галині Аполінарівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2225 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3767 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Колесник Галину Аполінарівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року       № 992 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0916 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Озерна, гр. Лахіті Єлізаветі 

Тимофіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 15, гр. Лахіти Єлізавети 

Тимофіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Озерна 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0916 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3747 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0916 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3747 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Лахіту Єлізавету Тимофіївну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                                 № 993 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0236 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Макаренка,   

гр. Романюк Тетяні Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 40, гр. Романюк Тетяни 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Макаренка та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Романюк Тетяні Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0236 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3783 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Романюк Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0236 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3783 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Романюк Тетяну Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 
. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року                                  № 994 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4745 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв вул. Гайова, гр. Федчишин 

Зої Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 34а, гр. Федчишин Зої Павлівни, 

яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Федчишин Зої Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4745 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3444 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Федчишин Зої Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4745 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3444 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова. 

 

3. Зобов’язати гр. Федчишин Зою Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                 № 995 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Дружби, гр. Мацишину 

Назару Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. Мацишина Назара 

Олександровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Дружби та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Мацишину Назару Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2500 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3782 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Мацишину Назару Олександровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3782 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Мацишина Назара Олександровича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року                                  № 996 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1551 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв вул. Гайова, гр. Тивонюк 

Надії Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 28, гр. Тивонюк Надії Петрівни, 

яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Тивонюк Надії Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1551 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3752 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,1551 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3752 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гайова. 

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                                 № 997 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,5765 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. 

Соколовській Ларисі Зіновіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 38, гр. Соколовської Лариси 

Зіновіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5765 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3770 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5765 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3770 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Соколовську Ларису Зіновіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                                                                № 998 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,0471 га та площею 

0,1540 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв,  

вул. Злуки,  гр. Токарчук Віті Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 6, гр. Токарчук Віти 

Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Токарчук Віті Миколаївні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,0471 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3955 та площею 0,1540 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3956 для ведення особистого селянського господарства в м. 

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

пункту. 

 

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

площею 0,0471 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3955 та площею 0,1540 

га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3956 для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки. 

 

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

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

  

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
                  Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року         № 999 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0035 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Зіневич Людмилі Ананіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 1, гр. Зіневич 

Людмили Ананіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

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

Липова, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про 

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зіневич Людмилі Ананіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0035 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3769 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Зіневич Людмилі Ананіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0035 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3769 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Зіневич Людмилу Ананіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1000 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0042 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Зінюк Тетяні Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2 кв. 2, гр. Зінюк Тетяни 

Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Зінюк Тетяні Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0042 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3761 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Зінюк Тетяні Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0042 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3761 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Зінюк Тетяну Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1001 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0042 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Панасюк Cвітлані Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 6 гр. Панасюк Світлани 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова, та передати дану 

ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панасюк Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0042 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3772 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Панасюк Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0042 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3772 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Панасюк Світлану Іванівну  зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1002 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Панасюку Юрію Юрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Винниченка, 26, гр. Панасюка Юрія 

Юрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панасюку Юрію Юрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0034 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3768 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Панасюку Юрію Юрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0034 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3768 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Панасюка Юрія Юрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року         № 1003 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0043 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Цибровській Ларисі Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 2, кв. 11 гр. Цибровської Лариси 

Сергіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Цибровській Ларисі Сергіївні  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0043 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3766 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Цибровській Ларисі Сергіївні  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0043 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3766 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Цибровську Ларису Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1004 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Липова, гр. Ратуш Марії Михайлівні 

 

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

Михайлівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ратуш Марії Михайлівни проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0034 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3785 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

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

площею 0,0034 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3785 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Липова. 

 

3. Зобов’язати гр. Ратуш Марію Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року         № 1005 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0015 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, гр. Шаповал Наталії 

Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5/10, гр. Шаповал Наталії 

Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шаповал Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0015 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3786 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Возз’єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,0015 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3786 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Возз’єднання. 

 

3. Зобов’язати гр. Шаповал Наталію Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року                       № 1006 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0600 га для  

індивідуального садівництва в м. Почаїв, 

вул. Вишнева, 1а,  гр. Савулі Назарію 

Богдановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Львів вул. Тролейбусна, 4 кв. 43, гр. Савули Назарія 

Богдановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 1а та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Савулі Назарію Богдановичу  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3186 для індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 

1а, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Савулі Назарію Богдановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3186 для 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Вишнева, 1а. 

 

3. Зобов’язати гр. Савулу Назарія Богдановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                        № 1007 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0439 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Промислова,  гр. Шаповалу Богдану Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. С. Крушельницької, 25, гр. Шаповала 

Богдана Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова та передати дану ділянку 

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

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Шаповалу Богдану Васильовичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,0439 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3822 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шаповалу Богдану Васильовичу у власність земельну ділянку площею 

0,0439 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3822 для будівництва та 

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

Промислова. 

 

3. Зобов’язати гр. Шаповала Богдана Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                                 № 1008 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0905 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Промислова,  гр. Петрук Валентині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Петрук Валентини 

Миколаївни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Промислова та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

земельної ділянки у власність площею 0,0905 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3787 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Петрук Валентині Миколаївні у власність земельну ділянку площею 

0,0905 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3787 для будівництва та 

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

Промислова. 

 

3. Зобов’язати гр. Петрук Валентину Миколаївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                        № 1009 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Ярослава Мудрого, 45/1,  гр. Мудрику Володимиру 

Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, гр. Мудрика 

Володимира Михайловича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1 та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Мудрику Володимиру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0417 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3963 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава Мудрого, 45/1, землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,0417 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3963 для будівництва 

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

вул. Ярослава Мудрого, 45/1. 

 

3. Зобов’язати гр. Мудрика Володимира Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                        № 1010 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,2289 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 

вул. Зелена,  гр. Струкало Марії Данилівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Струкало Марії 

Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

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

земельної ділянки у власність площею 0,2289 га за кадастровим номером 

6123410500:02:002:0015 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0015 для будівництва та 

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

вул. Зелена. 

 

3. Зобов’язати гр. Струкало Марію Данилівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

         Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
                Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                               № 1011 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,2475 

га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 

вул. Зелена,  гр. Запоточній Оксані Данилівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Запоточної Оксани 

Данилівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

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

земельної ділянки у власність площею 0,2475 га за кадастровим номером 

6123410500:02:002:0014 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

0,2475 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0014 для будівництва та 

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

вул. Зелена. 

 

3. Зобов’язати гр. Запоточну Оксану Данилівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «24» вересня 2021 року                    № 1012 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Почаїв,   гр. Кривіцькому  

Максиму Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 4, гр. Кривіцького 

Максима Андрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Почаїв та передати дану ділянку безоплатно у 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кривіцькому Максиму Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:4121 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:4121 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Почаїв. 

 

3. Зобов’язати гр. Кривіцького Максима Андрійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                               № 1013 

Про затвердження проєкту 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 затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Березій Ганні Пилипівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0484 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3970 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Березій Ганні Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0484 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3970 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Березій Ганну Пилипівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

           Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
           Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                              № 1014 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1861 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв вул. Паркова, гр. Голуб Ользі 

Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Паркова, 3а, гр. Голуб Ольги Петрівни, 

яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Паркова та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Голуб Ользі Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1861 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3966 

для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Паркова, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голуб Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,1861 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3966 для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Паркова. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуб Ольгу Петрівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1015 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0032 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Гонтарук Світлані Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 1 кв. 7, гр. Гонтарук Світлани 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Шевченка та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гонтарук Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0032 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3959 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Гонтарук Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0032 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3959 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Шевченка. 

 

3. Зобов’язати гр. Гонтарук Світлану Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                             № 1016 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,6694 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, вул. Березина, гр. Гукайло Лесі 

Сарофонівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 41, гр. Гукайло Лесі 

Сарофонівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Березина та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гукайло Лесі Сарофонівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,6694 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3977 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

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

 

2. Передати гр. Гукайло Лесі Сарофонівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,6694 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3977 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Гукайло Лесю Сарофонівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                              № 1017 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0911 га для ведення 

особистого    селянського   господарства 

в м. Почаїв, гр. Красевичу Ярославу 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 11, гр. Красевича Ярослава 

Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Красевичу Ярославу Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0911 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3967 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Красевичу Ярославу Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0911 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3967 для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 

 

3. Зобов’язати гр. Красевича Ярослава Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                              № 1018 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0660 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Магалюку 

Дмитру Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валя Кузьміна, Глибоцького району, Чернівецької 

області гр. Магалюка Дмитра Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Волинська та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Магалюку Дмитру Михайловичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,0660 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3750 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Волинська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Магалюку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0660 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3750 для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Волинська. 

 

3. Зобов’язати гр. Магалюка Дмитра Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                              № 1019 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0578 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв вул. Суворова, гр. Мацишиній 

Валентині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. Мацишиної Валентини 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Суворова  та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Мацишиній Валентині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0578 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3975 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

вул. Суворова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Мацишиній Валентині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0578 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3975 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Мацишину Валентину Іванівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня   2021 року                              № 1020 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4058 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, вул. Березина, гр. Панчук 

Галині Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 70, гр. Панчук Галини 

Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Березина та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панчук Галині Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4058 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3983 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

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

 

2. Передати гр. Панчук Галині Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4058 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3983 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Панчук Галину Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня   2021 року                              № 1021 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0762 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

с. Затишшя вул. Зелена, гр. Плетюку 

Георгію Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 19, гр. Плетюка Георгія 

Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Плетюку Георгію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0762 га за кадастровим номером 

6123410500:02:003:0012 для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Плетюку Георгію Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0762 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0012 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Плетюка Георгія Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                               № 1022 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0345 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в  

м. Почаїв, гр. Савчуку Богдану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 20, гр. Савчука Богдана 

Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Савчуку Богдану Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0345 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3757 для ведення особистого селянського господарства в м. 

Почаїв, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Савчуку Богдану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0345 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3757 для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв. 

 

3. Зобов’язати гр. Савчука Богдана Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року                              № 1023 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1944 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в 

м. Почаїв, вул. Вишнева, гр. Салевич 

Наталії Леонтіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 28, гр. Салевич Наталії 

Леонтіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Салевич Наталії Леонтіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1944 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3962 для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 

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

 

2. Передати гр. Салевич Наталії Леонтіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1944 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3962 для ведення 

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

 

3. Зобов’язати гр. Салевич Наталію Леонтіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1024 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0047 га для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Серветник Олені Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 1 кв. 5, гр. Серветник Олени 

Анатоліївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", 

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Серветник Олені Анатоліївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0047 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3973 для будівництва індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 

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

 

2. Передати гр. Серветник Олені Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0047 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3973 для будівництва 

індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. Шевченка. 

 

3. Зобов’язати гр. Серветник Олену Анатоліївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Капрічук Олена 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня   2021 року                              № 1025 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1469 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в  

с. Затишшя вул. Зелена, гр. Ягеничу 

Володимиру Олексійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 3а, гр. Ягенича Володимира 

Олексійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя вул. 
Зелена та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Ягеничу Володимиру Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1469 га за кадастровим номером 

6123410500:02:002:0016 для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Ягеничу Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1469 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0016 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Ягенича Володимира Олексійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                       № 1026 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1573 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Старий Тараж, гр. Валікову Олексію 

Володимировичу 

  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 51, гр. Валікова Олексія 

Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Валікову Олексію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1573 га за кадастровим номером 

6123488200:02:005:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,1573 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0003 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Валікова Олексія Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від    «24» вересня 2021 року                       № 1027 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2163 га; 0,2114 га; 

0,1983 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Горбутовій Тетяні Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 53, гр. Горбутової Тетяни 

Василівни, яка просить затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та передати дані 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Горбутовій Тетяні Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок: 

- площею 0,2163 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2653; 

- площею 0,2114 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0378; 

- площею 0,1983 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0377, 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі             

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Горбутовій Тетяні Василівні безоплатно у власність земельні ділянки: 

- площею 0,2163 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2653; 

- площею 0,2114 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0378; 

- площею 0,1983 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0377, 

                 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.  

 

3. Зобов’язати гр. Горбутову Тетяну Василівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Олейнік Микола 

    

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                              № 1028 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,7212 га та площею 

0,1511 га для ведення особистого  

селянського   господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Шилюку Віктору Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюка Віктора 

Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шилюку Віктору Васильовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,7212 га за кадастровим номером 

6123488200:02:001:0357 та площею 0,1511 га за кадастровим номером 

6123488200:01:001:2660  для ведення особистого селянського господарства в с. 

Старий Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Шилюку Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,7212 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0357 та площею 0,1511 

га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2660 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Шилюка Віктора Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Олейнік Микола 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня  2021 року                         № 1029 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 

площами 0,5228 га, 0,4534 га для ведення 

особистого селянського господарства в               

с. Старий Тараж гр. Білорус Ганні Степанівні 

  

Розглянувши заяву гр. Білорус Ганни Степанівни, жительки с. Старий Тараж, вул. 

Л.Українки, 9, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Білорус Ганні Степанівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,5228 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2667 та площею 0,4534 

га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0006 в с. Старий Тараж, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білорус Ганні Степанівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,5228 га за кадастровим 

номером 6123488200:01:001:2667 та площею 0,4534 га за кадастровим номером 

6123488200:02:005:0006 в с. Старий Тараж.  

 

3. Зобов’язати  гр. Білорус Ганну Степанівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

          Міський голова                                                      Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

   
 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»   вересня  2021 року                                                                                     № 1030                                                   

    

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га 

для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд  

в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, 

гр. Савчуку Миколі Васильовичу 

  

          Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв вул. Озеро, 1, гр. Савчука Миколи 

Васильовича, який  просить затвердити проект  із землеустрою щодо відведення  у  власність   

земельної  ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель та споруд в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська та передати дану ділянку у  

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

 

                                                           В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Савчуку Миколі Васильовичу проект із землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,1500 га за кадастровим  номером  

6123487800:02:001:1114 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська, землі 

житлової та громадської забудови,  в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Савчуку Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку площею 

0,1500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1114 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Почаїв вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Савчука Миколу Васильовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

        Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                               № 1031 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,6130 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, гр. 

Козак Антоніні Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 11, гр. Козак 

Антоніни Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Козак Антоніні Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,6130 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1112 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Кіндратюки, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Козак Антоніні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,6130 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1112 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки. 

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

        Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

                



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року        № 1032 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0475 га для ведення 

особистого селянського господарства в   

с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. 

Місіньскі Валентині Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 16, гр. Місіньскі 

Валентини Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, вул. Орловських та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

 

1. Затвердити гр. Місіньскі Валентині Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0475 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:0962 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Місіньскі Валентині Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0475 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0962 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Місіньскі Валентину Олександрівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
  

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року        № 1033 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0975 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська 

гр. Корчинському Василю Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 15, гр. Корчинського 

Василя Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, вул. Радивилівська та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

1. Затвердити гр. Корчинському Василю Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,0975 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1082 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,0975 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1082 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Корчинського Василя Васильовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року        № 1034 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,2517 га та площею 

0,1970 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий 

Почаїв,  гр. Дячуку Сергію Юрійовичу 

 

   Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 44, гр. Дячука 

Сергія Юрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити гр. Дячуку Сергію Юрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2517 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1101  в с. Старий 

Почаїв, вул. Радивилівська та площею 0,1970 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1097 в с. Старий Почаїв, вул. Копані,  землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

                                                                                                                                          

2. Передати гр. Дячуку Сергію Юрійовичу безоплатно у власність земельні ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2517 га за кадастровим 

номером 6123487800:02:001:1101  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та площею 

0,1970 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1097 в с. Старий Почаїв, вул. 

Копані.  

 

3. Зобов’язати гр. Дячука Сергія Юрійовича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку.  

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
  

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року                   № 1035 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,3225 га та 0,1592 га 

для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Старий Почаїв,  гр. 

Валігурі Марфі Пилипівні 

 

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

Марфи Пилипівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити гр. Валігурі Марфі Пилипівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність площею 0,3225 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1102 та площею 0,1592 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1098 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

  2. Передати гр. Валігурі Марфі Пилипівні безоплатно у власність земельні ділянки  

площею 0,3225 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1102  та площею 0,1592 

га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1098 для ведення особистого 

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

 

   3. Зобов’язати гр. Валігуру Марфу Пилипівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території,  

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

 

         

  

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                  № 1036 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1070 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Cтарий Почаїв, вул. Лісовики, 

гр. Торчило Олені Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 32, гр. Торчило Олени 

Михайлівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Торчило Олені Михайлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1070 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1078 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Торчило Олені Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1070 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1078 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики. 

 

3. Зобов’язати гр. Торчило Олену Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року                                  № 1037 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Cтарий Почаїв, вул. Лісовики, 

гр. Фандалюку Валерію Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 32, гр. Фандалюка Валерія 

Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Фандалюку Валерію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1079 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Лісовики, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Фандалюку Валерію Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1079 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Фандалюка Валерія Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

  

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                               ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року        № 1038 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва в с. Старий 

Почаїв вул. Радивилівська,                       

гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюка 

Серафима Миколайовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

1. Затвердити гр. Горпинюку Серафиму Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 

6123487800:01:001:0306  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. 

Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

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

ділянку площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0306 для 

індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Горпинюка Серафима Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

  
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня  2021 року                                 № 1039 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва в с.    

Старий Почаїв, вул. Радивилівська               

гр. Горпинюк Наталії Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Горпинюк 

Наталії Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

                                                               

                                                                   В И Р І Ш И Л А:    

 

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

земельної ділянки у власність площею 0,1200 га за кадастровим номером 

6123487800:01:001:0305  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, по вул. 

Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

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

площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123487800:01:001:0305 для 

індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Горпинюк Наталію Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 

  
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                                 № 1040 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1100 га для 

індивідуального садівництва в с. 

Старий Почаїв, вул. Радивилівська          

гр. Жилюку Олегу Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Жилюка Олега 

Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                                     В И Р І Ш И Л А:    

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

земельної ділянки у власність площею 0,1100 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1099  для індивідуального садівництва в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту. 

 

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

площею 0,1100 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1099 для 

індивідуального садівництва  в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська. 

 

3. Зобов’язати гр. Жилюка Олега Івановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року            № 1041 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,1666 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, гр. 

Петровському Володимиру Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Орловських, гр. Петровського 

Володимира Івановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, вул. Кіндратюки та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити гр. Петровському Володимиру Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1666 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1073 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

   2. Передати гр. Петровському Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1666 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1073 для 

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

 

    3. Зобов’язати гр. Петровського Володимира Івановича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 
 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                               ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                                             № 1042 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2142 га та 0,1414 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Старий Почаїв,  гр. 

Семеренко Валентині Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Семеренко Валентини 

Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв,  та 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

     1. Затвердити гр. Семеренко Валентині Василівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,2142 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1060  в с. Старий Почаїв,  

вул. Копані та площею 0,1414 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1058  в с. 

Старий Почаїв, вул. Крамарі,  землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту. 

  

   2. Передати гр. Семеренко Валентині Василівні безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2142 га за 

кадастровим номером 6123487800:02:001:1060  в с. Старий Почаїв, вул. Копані та 

площею 0,1414 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1058  в с. Старий Почаїв, 

вул. Крамарі. 

 

    3. Зобов’язати гр. Семеренко Валентину Василівну зареєструвати речові права на         

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

       з питань земельних відносин, природокористування, планування території,        

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року       №   1043 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1659 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського  

гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Підгурської 

Антоніни Анатоліївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, вул. Коцюбинського та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

                                                              В И Р І Ш И Л А:    

1. Затвердити гр. Підгурській Антоніні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1659 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1095 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,1659 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1095 для 

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

Коцюбинського. 

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року       № 1044 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,0799 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська,  

гр. Лящук Галині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. Лящук Галини 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної 

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

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

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

ділянки у власність площею 0,0799 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1057 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

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

0,0799 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1057 для ведення особистого 

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

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року        № 1045 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4656 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки  

гр. Козак Галині Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Козак Галини 

Петрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

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

ділянки у власність площею 0,4656 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1096  для ведення особистого селянського господарства в с. 

Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

 

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

0,4656 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1096 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки. 

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1046 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4460 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки 

гр. Завроцькій Степаниді Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, гр. Завроцької 

Степаниди Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Почаїв, вул. Лесі Українки та передати дану земельну ділянку безоплатно у власність, 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

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

земельної ділянки у власність площею 0,4460 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1092  для ведення особистого селянського господарства в с. 

Старий Почаїв, вул. Лесі Українки, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,4460 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1092 для 

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

 

3. Зобов’язати гр. Завроцьку Степаниду Василівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

            Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

                                                                 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року              № 1047 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2071 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 

гр. Бабійчуку Ігору Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, гр. Бабійчука Ігора 

Васильовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                              ВИРІШИЛА:    

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

земельної ділянки у власність площею 0,2071 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1088 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

населеного пункту. 

 

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

площею 0,2071 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1088 для ведення 

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

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Горпинюк Микола 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                 № 1048 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4502 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Старий Почаїв, вул. Крамарі,                 

гр. Мельничук Наталії Василівні 

 

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

Наталії Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. 
Крамарі та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

власність земельної ділянки площею 0,4502 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1107 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

пункту. 

 

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

площею 0,4502 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1107 для ведення 

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

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                               № 1049 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4272 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, вул. Копані, гр. 

Майструку Юрію Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Копані, 25а, гр. Майструка Юрія 

Андрійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Майструку Юрію Андрійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4272 га за кадастровим номером 

6123487800:02:001:1117 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

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

пункту. 

 

2. Передати гр. Майструку Юрію Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4272 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1117 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Копані. 

 

3. Зобов’язати гр. Майструка Юрія Андрійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24» вересня  2021 року                        № 1050 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,4241 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Валігури,  

гр. Брусняку Роману Сергійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Чапаєва, 3, гр. Брусняка Романа 

Сергійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури та 

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Брусняку Роману Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4241 га за кадастровим номером 

6123481000:03:001:0119 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Валігури, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Брусняку Роману Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4241 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0119 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Валігури. 

 

3. Зобов’язати гр. Брусняка Романа Сергійовича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24» вересня  2021 року                      № 1051 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2933 га для ведення особистого 

селянського господарства в                      

с. Комарівка, гр. Антонюк Ользі 

Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 17, гр. Антонюк Ольги 
Павлівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

власність земельної ділянки площею 0,2933 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0277 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,2933 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0277 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Антонюк Ольгу Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24» вересня  2021 року                          № 1052 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,0099 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Комарівка,  гр. Годованій Наталії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Молодіжна, 5, гр. Годованої Наталії 

Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Годованій Наталії Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,0099 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0276 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 1,0099 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0276 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

      
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                               № 1053 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею 0,5000 га та площею 

0,4400 га для ведення особистого 

селянського   господарства в с. Будки, гр. 

Костюку Сергію Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Ясна, 4, гр. Костюка Сергія Івановича, який 

просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки та передати дані ділянки безоплатно 
у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Костюку Сергію Івановичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,5000 га за кадастровим номером 

6123481000:02:002:0018 та площею 0,4400 га за кадастровим номером 

6123481000:02:002:0019  для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Костюку Сергію Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0018 та площею 0,4400 

га за кадастровим номером 6123481000:02:002:0019 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки. 

 

3. Зобов’язати гр. Костюка Сергія Івановича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24»  вересня  2021 року                   № 1054 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

1,4900 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Комарівка,  гр. Камінському Миколі 

Слав’яновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 5, гр. Камінського Миколи 

Слав'яновича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Камінському Миколі Слав'яновичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,4900 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0279 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Камінському Миколі Слав'яновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,4900 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0279 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Камінського Миколу Слав'яновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24»  вересня  2021 року                  № 1055 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,8190 га для ведення особистого 

селянського господарства в                            

с. Комарівка, гр. Годованій Оксані 

Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Липова, 3, гр. Годованої Оксани 

Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану 

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

ст.126 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Годованій Оксані Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8190 га за кадастровим номером 

6123481000:01:001:0723 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

площею 0,8190 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0723 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

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

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від  «24»  вересня  2021 року                   № 1056 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,5710 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Комарівка,  гр. Ксьондзу Степану 

Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 41, гр. Ксьондза Степана 

Миколайовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,5710 га за кадастровим номером 

6123481000:04:001:0285 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,5710 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0285 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Ксьондза Степана Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Пацула Вітілій 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня  2021 року                                  № 1057 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,0858 га; 0,0658 га; 

0,1491 га; 0,2033 га; 0,2891 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, гр. Кравченко Олесі Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, гр. Кравченко Олесі Василівни, яка просить 

затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати дані ділянки безоплатно у 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кравченко Олесі Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок: 

- площею 0,0858 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0416; 

- площею 0,0658 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0522;  

- площею 0,1491 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0523;  

- площею 0,2033 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0525; 

- площею 0,2891 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0545  

для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кравченко Олесі Василівні безоплатно у власність земельні ділянки: 

- -     площею 0,0858 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0416; 
- площею 0,0658 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0522;  

- площею 0,1491 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0523;  

- площею 0,2033 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0525; 

- площею 0,2891 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0545  

для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Кравченко Олесю Василівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Заревняк Алла 



 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                                 №  1058 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,7061 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Лідихів гр. Пасічник Олесі 

Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Кринична, 6, гр. Пасічник Олесі 

Володимирівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Пасічник Олесі Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7061 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0561 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Пасічник Олесі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,7061 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0561 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Пасічник Олесю Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Заревняк Алла 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                              № 1059 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,3169 га для ведення 

особистого    селянського   господарства в  

с. Лідихів, гр. Собчуку Миколі 

Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Каленика К.,42, гр. Собчука Миколи 

Степановича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Собчуку Миколі Степановичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,3169 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0582 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Собчуку Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,3169 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0582 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Собчука Миколу Степановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня  2021 року                 №  1060 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2838 га та 0,5089 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів гр. Шевчук 

Людмилі Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова, 1, гр. Шевчук Людмили 

Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2838 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0586 та площею 0,5089 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0588 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2838 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0586 та площею 0,5089 

га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0588 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Шевчук Людмилу Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Заревняк Алла 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                 №  1061 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2341 га та 0,4679 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів гр. Місюрі 

Миколі Віталійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сонячна, 38, гр. Місюри Миколи 

Віталійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 

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

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

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Місюрі Миколі Віталійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2341 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0565 та площею 0,4679 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0569 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Місюрі Миколі Віталійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2341 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0565 та площею 0,4679 

га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0569 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Місюру Миколу Віталійовича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Заревняк Алла 

 



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня  2021 року                 №  1062 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,4782 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Лідихів гр. Вовчок Антоніні 

Семенівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. І. Франка, 20, гр. Вовчок Антоніни 

Семенівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Вовчок Антоніні Семенівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4782 га за кадастровим номером 

6123484100:02:001:0574 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Вовчок Антоніні Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4782 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0574 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

3. Зобов’язати гр. Вовчок Антоніну Семенівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

   

          

    

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Заревняк Алла 
 

 

 

 



                                                                          
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                                   № 1063  

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1489 га для ведення особистого 

селянського господарства в                

с. Лосятин, гр. Голуб Інні 

Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. 8-го Березня, 13, гр. Голуб Інни 

Олександрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дану 

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

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Голуб Інні Олександрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1489 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0714 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голуб Інні Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1489 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0714 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуб Інну Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

                   

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                   № 1064 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 1,9400 га для ведення 

особистого селянського господарства за 

межами населеного пункту с. Лосятин 

на території Почаївської міської ради, 

гр. Левицькому Степану Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. П. Куліша,8 кв.21, гр. Левицького 

Степана Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради та передати дану ділянку 

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

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Левицькому Степану Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1,9400 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1606 для ведення особистого селянського господарства за межами 

населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради, землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

2. Передати гр. Левицькому Степану Михайловичу у власність земельну ділянку 

площею 1,9400 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1606 для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. Лосятин на 

території Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Левицького Степана Михайловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                  № 1065 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,7583 га для ведення 

особистого селянського господарства за 

межами  населеного  пункту с. Лосятин  

на території Почаївської міської ради 

гр. Кебалюк Світлані Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 15, гр. Кебалюк Світлани 

Дмитрівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради та передати дану ділянку безоплатно 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Кебалюк Світлані Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7583 га за кадастровим номером 

6123484700:01:001:1629 для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської 

міської ради, землі сільськогосподарського призначення.  
 

2. Передати гр. Кебалюк Світлані Дмитрівні у власність земельну ділянку площею 

0,7583 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1629 для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Лосятин на території 

Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Кебалюк Світлану Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року                                    № 1066 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в  

с. Лосятин, гр. Нівінгловському Роману 

Михайловичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Жовтнева, 72, гр. Нівінгловського Романа 

Михайловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Нівінгловському Роману Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0720 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0720 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Нівінгловського Романа Михайловича  зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 24 »  вересня 2021 року                  № 1067 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,1648 га та площею 0,1367 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в  с. Лосятин, гр. 

Нецькар Григорію Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, проспект Злуки, 53/138 гр. Нецькар 

Григорія Володимировича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Нецькар Григорію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площею 0,1648 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0729 та площею 0,1367 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0732 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Нецькар Григорію Володимировичу безоплатно у власність земельні 

ділянки площею 0,1648 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0729 та 

площею 0,1367 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0732 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24 »  вересня 2021 року     № 1068 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,2400 га та площею 0,1662 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в  с. Лосятин, гр. 

Харчук Світлані Миколаївні 

                                                                                    

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин  вул. Жовтнева, 1 гр. Харчук Світлани 

Миколаївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища , Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Харчук Світлані Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2400 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0712 та площею 0,1662 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0715 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Харчук Світлані Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,2400 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0712 та площею 

0,1662 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0715 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Харчук Світлану Миколаївну зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24 »  вересня 2021 року     № 1069 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,4864 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Лосятин, гр. Оскалюк Катерині 

Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин,  вул. Гната Голуба, 23, гр. Оскалюк 

Катерини Сергіївни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Оскалюк Катерині Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4864 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0727 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, вул. Б. Хмельницького, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Оскалюк Катерині Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4864 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0727 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин, вул. Б. Хмельницького. 

 

3. Зобов’язати гр. Оскалюк Катерину Сергіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 24 » вересня 2021 року           № 1070 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2283 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Лосятин, гр. Ковальській Ірині 

Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Польова, 20, гр. Ковальської Ірини 

Володимирівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Ковальський Ірині Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,2283 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0726 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ковальській Ірині Володимирівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2283 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0726 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Ковальську Ірину Володимирівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  « 24 » вересня 2021 року           № 1071 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1325 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. 

Лосятин, гр. Харчук Світлані 

Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Надрічна, 16а, гр. Харчук Світлани 

Іванівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Харчук Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1325 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0731 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Харчук Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1325 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0731 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин. 

 

3. Зобов’язати гр. Харчук Світлану Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Стахановська Лариса 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня 2021 року                       № 1072 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,9023 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль гр. Березі Віталію 

Анатолійовичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 42, гр. Берези Віталія 

Анатолійовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Березі Віталію Анатолійовичу  проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,9023 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0942 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Березі Віталію Анатолійовичу  безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,9023 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0942 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 даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24» вересня  2021 року                         № 1073 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок 

площею 0,2511 га та площею 0,1551 га для 

ведення особистого селянського господарства 

в с. Ридомиль гр. Гладковському Сергію 

Олександровичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 40, гр. Гладковського Сергія 

Олександровича, який просить затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Гладковському Сергію Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2511 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0911 та 

площею 0,1551 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0910 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Гладковському Сергію Олександровичу безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2511 га за 

кадастровим номером 6123486800:02:001:0911 та площею 0,1551 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0910 в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати  гр. Гладковського Сергія Олександровича  зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24»  вересня 2021 року                          № 1074 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,9700 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль, гр. Семенюку Миколі 

Дмитровичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Березина, 69, гр. Семенюка Миколи 

Дмитровича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Семенюку Миколі Дмитровичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

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

6123486800:02:001:0947 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

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

особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 

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

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 

   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня  2021 року                       № 1075 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,2748 га для ведення 

особистого селянського господарства в                      

с. Ридомиль, гр. Сторожук Ганні 

Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Сторожук Ганни Василівни, яка просить 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дану ділянку безоплатно у 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сторожук Ганні Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2748 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0894 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сторожук Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2748 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0894 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати гр. Сторожук Ганну Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 

     

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня  2021 року                       № 1076 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 0,1151 га для 

індивідуального садівництва в                      

с. Ридомиль, гр. Олійнику Віталію 

Ярославовичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. І. Франка, 19, гр. Олійника Віталія 

Ярославовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в с. Ридомиль та передати дану ділянку безоплатно 

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

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  площею 0,1151 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0954 для індивідуального садівництва в с. Ридомиль, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

ділянку площею 0,1151 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0954 для 

індивідуального садівництва в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати гр. Олійника Віталія Ярославовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    

   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня  2021 року                       № 1077 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних 

ділянок площами 0,2597 га та 0,1882 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль гр. 

Олійнику Віталію Ярославовичу 

  

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. І. Франка, 19, гр. Олійника Віталія 

Ярославовича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та передати дані 
ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, 

ст.126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

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

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Олійнику Віталію Ярославовичу  проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2597 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0956 та площею 0,1882 

за кадастровим номером 6123486800:02:001:0955 в с. Ридомиль, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,2597 га за 

кадастровим номером 6123486800:02:001:0956 та площею 0,1882 за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0955  в с. Ридомиль.  

 

3. Зобов’язати гр. Олійника Віталія Ярославовича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 

   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24»   вересня 2021 року                       № 1078 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

площами 0,3049 га, 0,3817 га, 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 затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Семенюк Ганні Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,3049 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0952 в с. Ридомиль;  

- площею 0,3817 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0953 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2238 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0958 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Семенюк Ганні Петрівні безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства:  
- площею 0,3049 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0952 в с. Ридомиль;  

- площею 0,3817 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0953 в с. Ридомиль; 

- площею 0,2238 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0958 в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Семенюк Ганну Петрівну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав    

 

     
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»   вересня 2021 року                       № 1079 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,3307 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Бас Марії Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 18, гр. Бас Марії Іванівни, яка 

просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

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

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

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бас Марії Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,3307 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0962 

для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Бас Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,3307 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0962 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Бас Марію Іванівну зареєструвати речові права на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

    
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року                       № 1080 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 0,3650 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Борушок Надії Павлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Різникова, 40, гр. Борушок Надії 

Павлівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Борушок Надії Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,3650 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0960 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Борушок Надії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3650 га за кадастровим 

номером 6123486800:02:001:0960 в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Борушок Надію Павлівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24»   вересня 2021 року                       № 1081 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

площею 1,7602 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Цибульському Івану Павловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 39, гр. Цибульського Івана 

Павловича, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

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

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

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Цибульському Івану Павловичу проєкт землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 1,7602 га за кадастровим номером 

6123486800:02:001:0961 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Цибульському Івану Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1,7602 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0961 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Цибульського Івана Павловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
Кужель Святослав 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року       № 1082 

 

Про затвердження Положення 

про погоджувальну комісію 

з питань земельних відносин та 

її персонального складу 

 

Керуючись ст. 158, 159 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Погоджувальну комісію з питань земельних відносин в кількості 7 

чоловік. 

 

2. Затвердити наступний персональний склад Погоджувальної комісії з питань 

земельних відносин: 

1. Чубик Андрій Віталійович – голова комісії; 

2. Капрічук Олена Миронівна – секретар комісії; 

3. Максимчук Сергій Вікторович – член комісії; 

4. Совбецька Наталія Ростиславівна – член комісії; 

5. Олейнік Микола Григорович – член комісії; 

6. Депутат відповідного округу; 

7. Староста відповідного населеного пункту. 

 

3. Затвердити Положення про погоджувальну комісію з питань земельних відносин 

згідно додатку № 1 цього рішення. 

 

4. Рішення сесії Почаївської міської ради від 02 грудня 2016 року № 619 вважати таким, 

що втратило свою чинність. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 Совбецька Наталія 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

 до рішення Почаївської міської ради  

№ 1082 від 24 вересня 2021 року 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про погоджувальну комісію з питань земельних відносин 
  

1. Загальні положення 

1.1. Погоджувальну комісію з питань земельних відносин (надалі – 

погоджувальна комісія) утворює виконавчий комітет Почаївської міської ради 

на термін повноважень виконавчого комітету міської ради. 

1.2. У своїй діяльності погоджувальна комісія керується Конституцією України, 

Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, рішеннями сесії міської ради, рішеннями виконавчого 

комітету, розпорядженнями   міського голови та іншими нормативно-

правовими актами, а також цим Положенням. 

1.3. Погоджувальна комісія розглядає земельні спори у межах  Почаївської 

міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та 

 користуванні громадян, та додержання громадянами та юридичними особами 

правил добросусідства. 

1.4. Основною формою діяльності узгоджувальної комісії є засідання; основним 

документом, який створює комісія, є протокол. За результатами розгляду спорів 

щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні 

громадян, дотримання громадянами правил добросусідства, узгоджувальна 

комісія готує своє рішення, яке оформляється у формі протоколу і яке 

підписують голова та секретар погоджувальної комісії. 

2. Основні функції 

2.1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з таких питань земельних 

спорів: 

2.1.1. Суміжного землекористування. 

2.1.2. Дотримання правил добросусідства. 

2.1.3. Спорів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у користуванні. 

2.1.4. Спірних питань організації під’їздів та проходів до ділянок. 

3. Розгляд земельних спорів 

3.1. Розгляд земельних спорів проводиться при наявності таких документів: 

3.1.1. Копії технічного паспорта на будинок, або документа, який посвідчує 

право на користування нерухомим майном. 

3.1.2. Копії документів, на підставі яких виникло право власності на нерухоме 

майно (договір дарування, договір міни, свідоцтво на спадщину, договір 

купівлі-продажу, розпорядження голови районної адміністрації, рішення суду). 

3.1.3. Копію рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою (у разі наявності). 

3.1.4. Копії документа, який посвідчує право власності, або користування 

земельною ділянкою. 

3.1.5. Копії документа (паспорта), який посвідчує особу для фізичних осіб. 



3.1.5. У разі необхідності комісія має право вимагати інші документи. 
  

4. Порядок розгляду земельних спорів 

 

4.1. Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї зі сторін у місячний 

термін з дня подання заяви. 

4.2. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні 

бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності на 

засіданні комісії однієї зі сторін спору при першому вирішенні питання і 

відсутності офіційної згоди відсутньої сторони на розгляд питання – розгляд 

спору переноситься. Повторне відкладення розгляду спору може бути лише з 

поважних причин.  

4.3. Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді 

земельного спору не зупиняє його розгляду та прийняття рішення. 

4.4. Рішення погоджувальної комісії набирає чинності з моменту його 

прийняття. 

4.5. Оскарження рішення погоджувальної комісії у суді призупиняє його 

виконання. 

4.6. Рішення погоджувальної комісії передається сторонам протягом 5-ти 

робочих днів з часу його прийняття. 

4.7. Рішення комісії приймається більшістю від складу комісії. 

4.8. У разі окремої думки (зауваження) члена комісії, останній зобов’язаний у 2-

денний термін оформити її (його) та подати у письмовому вигляді на розгляд 

комісії. 

  

5. Права та обов'язки сторін при розгляді земельних спорів 

 

5.1. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитись з 

матеріалами щодо цього спору, робити з них витяги, брати участь у розгляді 

земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, 

давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів 

іншої сторони, одержувати рішення узгоджувальної комісії, і, у разі незгоди з 

цим рішенням, оскаржувати його. 

6. Заключні положення 

 

6.1. Члени погоджувальної комісії повинні сумлінно виконувати свої обов’язки, 

шанобливо ставитись до фізичних та юридичних осіб, дотримуватися високої 

культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити 

інтересам чи негативно вплинути на репутацію міської ради або її виконавчих 

органів. 

6.2. У разі недосягнення згоди у вирішенні спірного питання погоджувальна 

комісія може рекомендувати вирішити спір у судовому порядку. 

6.3. Засідання узгоджувальної комісії проводяться відповідно до надходження 

звернень до розгляду. 
 

Секретар міської ради                                     С.М.Мамчур 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1083 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2015 га у 

постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій у м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 15а, 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 «Братський корпус» № 15а) в м. Почаїв вул. 

Возз’єднання, 15а, керуючись ст.12,791, 92 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

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

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

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

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

щодо відведення земельної ділянки площею 0,2015 га у постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  (для 

обслуговування будівлі «Братський корпус» № 15а) в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 15а, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1084 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0852 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  м. Почаїв вул. Сагайдачного, 10,  гр. 

Шаповалу Івану Юхимовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Сагайдачного, 10, гр. Шаповала Івана 

Юхимовича, 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. Сагайдачного, 10, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, 

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шаповалу Івану Юхимовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0852 га для будівництва та обслуговування 

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

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Капрічук  Олена 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1085 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0813 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  м. Почаїв вул. Медова, 8,  гр. 

Романюк Валентині Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Медова, 8, гр. Романюк Валентини 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв вул. Медова, 8, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Романюк Валентині Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0813 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Медова, 8,  

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

  

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1086 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0788 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в  м. 

Почаїв вул. Суворова, 31,  гр. Кравчук 

Ганні Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Суворова, 31, гр. Кравчук Ганни 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 м. Почаїв вул. 

Суворова, 31, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

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

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Кравчук Ганні Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) площею 0,0788 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Суворова, 31,  землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

  

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1087 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  м. Почаїв, вул. Спортивна, 37,  гр. 

Білецькій Ользі Федорівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 37, гр. Білецької Ольги 

Федорівни, 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. Спортивна, 37, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, 

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

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

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білецькій Ользі Федорівні 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. Спортивна, 37, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

  

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24»  вересня 2021 року         № 1088 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)площею  0,1000 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  м. Почаїв, вул. Бригадна, 12, гр. 

Чучмай Раїсі Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 12, гр. Чучмай Раїси 

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 м. 

Почаїв, вул. Бригадна, 12, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Чучмай Раїсі Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 12, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

  

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1089 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0233 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Спортивна, гр. Білецькій Ользі Федорівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 37, гр. Білецької Ольги 

Федорівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білецькій Ользі Федорівні  на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0233 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Спортивна, за рахунок земель 

не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1090 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0397 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Фабрична, гр. Кравчук Ганні Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 31, гр. Кравчук Ганни 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення у 

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

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Кравчук Ганні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0397 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Фабрична, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1091 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,2099 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Вишнева, гр. Мандзюку Олександру 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Вишнева, 10, гр. Мандзюка Олександра 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

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

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Мандзюку Олександру Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2099 га для 

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

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

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

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

 

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1092 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,0965 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. 

Бригадна, гр. Чучмай Раїсі Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 12, гр. Чучмай Раїси 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

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

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Чучмай Раїсі Василівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0965 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв вул. Бригадна, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 
  

 

 

          

Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

Совбецька Наталія  

 

                  

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1093 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,1000 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Фабрична, 62,  гр. Бас Олександрі Іллівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 19, гр. Бас Олександри Іллівни, яка 

просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

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

Фабрична, 62, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 

Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бас Олександрі Іллівні на виготовлення детального плану території власної 

земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером  6123410500:02:001:0092 в м. Почаїв 

вул. Фабрична, 62 з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником замовлення детального плану території – Почаївську міську раду 

Тернопільської області. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – гр. Бас 

Олександру Іллівну. 

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. Бас Олександрі Іллівні, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проєктну 

організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 

організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 

даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                               Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1094 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,1900 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Гоголя, гр. Дерень Валентині Анатолііївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Садова, 7, гр. Дерень Валентини Анатоліївни, яка 

просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

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

Гоголя, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету 

Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Дерень Валентині Анатоліївні на виготовлення детального плану території 

власної земельної ділянки площею 0,1900 га за кадастровим номером  6123410500:02:001:0941 в м. 

Почаїв вул. Гоголя з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником замовлення детального плану території – Почаївську міську раду 

Тернопільської області. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – гр. Дерень 

Валентину Анатоліївну. 

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. Дерень Валентині Анатоліївні, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проєктну 

організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 

організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 

даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                              Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1095 
 

Про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,1821 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Дачна, 14,  гр. Святенюк Галині Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Хворостецького,  5, гр. Святенюк Галини Сергіївни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення 

власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 

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

Дачна, 14, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 

Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 

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

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

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

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Святенюк Галині Сергіївні на виготовлення детального плану території власної 

земельної ділянки площею 0,1821 га за кадастровим номером  6123410500:02:001:0084 в м. Почаїв 

вул. Дачна, 14 з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого 

селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником замовлення детального плану території – Почаївську міську раду 

Тернопільської області. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – гр. 

Святенюк Галину Сергіївну. 

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. Святенюк Галині Сергіївні, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проєктну 

організацію – розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в 

організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану в п.1 

даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду. 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                     Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1096 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0988 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Суворова, 14, гр. Ахтаніній Марії Сергіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Суворова, 14, гр. Ахтаніної Марії 

Сергіївни, 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. 

Суворова, 14 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ахтаніній Марії Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,0988 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3869 для будівництва та 

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

Суворова, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ахтаніній Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0988 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3869 для будівництва 

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

вул. Суворова, 14. 

 

3. Зобов’язати гр. Ахтаніну Марію Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24»  вересня 2021 року         № 1097 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Радивилівська, 61,  гр. Березій Ганні Пилипівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 61, гр. Березій Ганни 

Пилипівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

Радивилівська, 61 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Березій Ганні Пилипівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3974 для будівництва та 

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

Радивилівська, 61, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Березій Ганні Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3974 для будівництва 

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

вул. Радивилівська, 61. 

 

3. Зобов’язати гр. Березій Ганну Пилипівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                     Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1098 

Про затвердження 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, 41б, гр. Гукайло Лесі 

Сарофонівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 41, гр. Гукайло Лесі 

Сарофонівни, 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. 

Березина, 41б та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Гукайло Лесі Сарофонівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3976 для будівництва 

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

вул. Березина, 41б, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Гукайло Лесі Сарофонівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3976 для будівництва 

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

вул. Березина, 41б. 

 

3. Зобов’язати гр. Гукайло Лесю Сарофонівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                     Василь БОЙКО 
Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1099 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

провулок Спортивний 6, гр. Ковальчуку 

Сергію Яковичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, провулок Спортивний, 6, гр. Ковальчука Сергія 

Яковича, 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, 

провулок Спортивний, 6 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 

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

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

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ковальчуку Сергію Яковичу технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,0540 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3972 для будівництва 

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

провулок Спортивний, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Ковальчуку Сергію Яковичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,0540 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3972 для будівництва 

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

провулок Спортивний, 6. 

 

3. Зобов’язати гр. Ковальчука Сергія Яковича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

         Міський голова                                              Василь БОЙКО 
         Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня  2021 року         № 1100 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 

Березина, 70,  гр. Панчук Галині Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 70, гр. Панчук Галини 

Дмитрівни, 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. 

Березина, 70  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Панчук Галині Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3979 для будівництва та 

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

Березина, 70, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Панчук Галині Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3979 для будівництва 

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

вул. Березина, 70. 

 

3. Зобов’язати гр. Панчук Галину Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24»  вересня 2021 року         № 1101 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0801 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 30 у спільну 

сумісну власність, гр. Стрельбицькій Ларисі 

Степанівні, Клепачу Миколі Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, гр. Стрельбицької Лариси Степанівни та Клепача 

Миколи Степановича, які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 30 

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

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

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

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

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

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Стрельбицькій Ларисі Степанівні та Клепачу Миколі Степановичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0801 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3964 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

спільну сумісну власність в м. Почаїв, вул. Наливайка, 30, землі житлової та громадської 

забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Стрельбицькій Ларисі Степанівні та Клепачу Миколі Степановичу безоплатно у 

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0801 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3964 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 30. 

 

3. Зобов’язати гр. Стрельбицьку Ларису Степанівну та Клепача Миколу Степановича 

зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

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

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

охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року       № 1102 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Почаїв, вул. Галицька, 11,  гр. Якимчук 

Зінаїді Євстахівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 11, гр. Якимчук Зінаїди 

Євстахівни, 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. 

Галицька, 11 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

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

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

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

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

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Якимчук Зінаїді Євстахівні технічну документацію із землеустрою 

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

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3978 для будівництва 

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

вул. Галицька, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Якимчук Зінаїді Євстахівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3978 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Галицька, 11. 

 

3. Зобов’язати гр. Якимчук Зінаїду Євстахівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року         № 1103 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Юридика, 3,  гр. Ясінському Михайлу 

Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 3, гр. Ясінського Михайла 

Андрійовича, 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. 

Юридика, 3, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Ясінському Михайлу Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3968 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Юридика, 3, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ясінському Михайлу Андрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3968 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Юридика, 3. 

 

3. Зобов’язати гр. Ясінського Михайла Андрійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «24» вересня 2021 року         № 1104 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0726 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Макаренка, 23, гр. Голубу Михайлу 

Орестовичу, гр. Голубу Миколі Орестовичу 

 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка, 23, гр. Голуба Михайла 

Орестовича, гр. Голуба Миколи Орестовича, які просять затвердити технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 23 та передати дану ділянку безоплатно у спільну 

сумісну власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Голубу Михайлу Орестовичу, гр. Голубу Миколі Орестовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0726 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3984 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 23, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Голубу Михайлу Орестовичу, гр. Голубу Миколі Орестовичу безоплатно 

у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0726 га за кадастровим 

номером 6123410500:02:001:3984 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 23. 

 

3. Зобов’язати гр. Голуба Михайла Орестовича, гр. Голуба Миколу Орестовича 

зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1105 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник Світлані 

Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Стельмащука, 32, гр. Скотельник 

Світлани Олексіївни, 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. 

Стельмащука, 32 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Скотельник Світлані Олексіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3989 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Стельмащука, 32, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Скотельник Світлані Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3989 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Стельмащука, 32. 

 

3. Зобов’язати гр. Скотельник Світлану Олексіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                   Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня  2021 року       № 1106 
 

Про скасування рішення № 501 від 21.05.2021 р.  

п’ятої сесії восьмого скликання Почаївської  

міської ради та затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд   

в  м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 22, гр. Мостинчук Ларисі Вікторівні 

 

  Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 22, гр. Мостинчук 

Лариси Вікторівни, яка просить скасувати рішення № 501 від 21.05.2021 р. п’ятої сесії 

восьмого скликання Почаївської міської ради у зв’язку із укладенням договору дарування 

та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М. Вовчка, 22, 

керуючись  ст. 12, 81, 116, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Скасувати рішення № 501 від 21.05.2021р. п’ятої сесії восьмого скликання 

Почаївської міської ради «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 22,  гр. 

Лотовській Н.С.» 

2. Затвердити гр. Мостинчук Ларисі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0615  га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 22, землі житлової та громадської забудови, 

в межах населеного пункту. 

3. Передати гр. Мостинчук Ларисі Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0615 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3741 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 22. 

4. Зобов’язати гр. Мостинчук Ларису Вікторівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охоронипам’яток, історичного середовища.  

   

         Міський голова                                             Василь БОЙКО 
                 Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1107 
 

Про внесення змін в рішення № 75 від 23.12.2020 р. 

«Про надання дозволу 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. Макаренка, 44, гр. Сімчуку 

Миколі Феодосійовичу» 
 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 44, гр. Сімчука Миколи 

Феодосійовича, який просить внести зміни в рішення № 75 від 23.12.2020 р., керуючись 

Земельним кодексом України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни в рішення № 75 від 23.12.2020 р., виклавши його в наступній редакції:    

1.1.Надати дозвіл гр. Сімчуку Миколі Феодосійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Макаренка, 44, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                       Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня   2021 року       № 1108 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки площею 0,0511 

га цільове призначення якої змінюється із 

земель для ведення особистого селянського 

господарства в землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Грушевського, гр. Сороці Віталію 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Верхня 3, гр. Сороки Віталія Івановича, 

який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 

землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд м. Почаїв, вул. Грушевського та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 

ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища сесія Почаївської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сороці Віталію Івановичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0511 за кадастровим номером 6123410500:02:001:3940, 

цільове призначення  якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд у м. Почаїв, вул. Грушевського.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

  

 

     Міський голова                                                             Василь БОЙКО 

 
           Капрічук Олена 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1109 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки  

орієнтовною площею 0,1800 га 

в м. Почаїв, вул. Кременецька 

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного 

кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель Почаївської 

міської ради, відповідно до ст.ст. 12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, 

ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 

року № 513, п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,1800 га, 

яка розташована в м. Почаїв вул. Кременецька. 

 

2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п. 1 

визначити Почаївську міську раду. 

 

3. Фінансування робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою 

провести за рахунок джерел не заборонених законодавством. 

  

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку 

документацію, вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в 

Почаївську міську раду. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища. 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року        № 1110 

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 вул. Польова, 51, гр. 

Флейшман Юрію Олександровичу, гр. 

Флейшман Валентині Григорівні 

 

Розглянувши заяву жителів с. Комарин, вул. Польова, 51, гр. Флейшман Юрія 

Олександровича та гр. Флейшман Валентини Григорівни, які просять надати дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у спільну сумісну власність в с. Комарин, вул. 

Польова, 51, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Флейшман Юрію Олександровичу та гр. Флейшман Валентині 

Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  у спільну сумісну власність в с. Комарин вул. Польова, 51, землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                                        Василь БОЙКО 

                  Олейнік Микола 

                

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року       № 1111 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 1,65 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. Ништі 

Юлії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Наливайка, 59, гр. Ништи Юлії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ништі Юлії Василівні 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 ради розміром 1,65 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна, згідно сертифіката серії РН № 

873127 та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 17.08.2021 року, спадкова 

справа № 4/2018. 

    
2. Гр. Ништі Юлії Василівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 

земельного законодавства.      
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

       Міський голова                                                  Василь БОЙКО 
 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року       № 1112 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 1,65 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

території Почаївської міської ради, гр. 

Прокопчук Любов Степанівні 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 2/8, гр. Прокопчук Любов 

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.1 

ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл гр. Прокопчук Любов 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 ради розміром 1,65 в умовних кадастрових гектарах 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна, згідно сертифіката 

серії ТР № 0057618 та рішення Кременецького районного суду від 15 липня 2021 

року,  справа № 601/1417/21. 

    
2. Гр. Прокопчук Любов Степанівні виготовити технічну документацію з урахуванням 

вимог земельного законодавства.      
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 
Міський голова                                                                                                        Василь БОЙКО 

Совбецька Наталія 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1113 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,3817 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, 

гр. Флейшман Юрію Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Польова, 51, гр. Флейшмана Юрія 

Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Флейшману Юрію Олександровичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3817 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, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

          Міський голова                                                        Василь БОЙКО 
          

                 Олейнік Микола 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                       № 1114 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж,    гр. 

Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Колгоспна, 16, гр. Бондючної-

Струмінської Тетяни Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, 

ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

        Міський голова                                                          Василь БОЙКО 
 

               Совбецька Наталія 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1115 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1700 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в  с. Старий Тараж,  гр. Білорус 

Людмилі Станіславівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Плетянка, 26а, гр. Білорус Людмили 

Станіславівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білорус Людмилі Станіславівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1700 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

         Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
 

                Совбецька Наталія 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1116 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4995 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. Білорус 

Марії Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Л. Українки, 9, гр. Білорус Марії 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білорус Марії Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4995 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

         Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
 

                Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1117 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3641 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж,  гр. Фарині 

Миколі Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Гаї-Гречинські, вул. Гайова, 1, гр. Фарини Миколи 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Тараж, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Фарині Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3641 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

        Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
 

                Совбецька Наталія 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                     
від  «24»  вересня  2021 року                                                                        № 1118        

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с. 

Старий Тараж, вул. Л. Українки, 9, гр. 

Білорус Ганні Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Л. Українки, 9, гр. Білорус Ганни 

Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Л. Українки, 9 та 

передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 

ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 

ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Білорус Ганні Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0004 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 

вул. Л. Українки, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Білорус Ганні Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:005:0004 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 

вул. Л. Українки, 9. 

 

3. Зобов’язати гр. Білорус Ганну Степанівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
    

         Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                Совбецька Наталія 



                                                             
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                                             № 1119 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,5400 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. 

Олейник Ганні Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 32, гр. Олейник 

Ганни Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та передати дану ділянку 

безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Олейник Ганні Василівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,5400 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2663 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Олейник Ганні Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,5400 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2663 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Тараж. 

 

3. Зобов’язати гр. Олейник Ганну Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 



                                                             
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                                             № 1120 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площею 0,0938 га  та 

0,1526 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарин, гр. 

Шилюку Івану Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюка Івана 

Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин та передати дані ділянки безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Шилюку Івану Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,0938 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0078 та 

площею 0,1526 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0079 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шилюку Івану Володимировичу безоплатно у власність земельні 

ділянки площею 0,0938 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0078 та 

площею 0,1526 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0079 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарин. 

 

3. Зобов’язати гр. Шилюка Івана Володимировича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1121 

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. Комарин, вул. Гагаріна, 6,  гр. Шилюку 

Івану Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюка Івана 

Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 

Гагаріна, 6  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шилюку Івану Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0077 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарин, вул. Гагаріна, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шилюку Івану Володимировичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0077 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарин, вул. Гагаріна, 6. 

 

3. Зобов’язати гр. Шилюка Івана Володимировича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

 
                  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  
від  «24»  вересня  2021 року                                                                                №  1122 

 

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. Гарлами, 13  гр. Пастощук Ользі 

Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Гарлами, 13, гр. Пастощук Ольги 

Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Почаїв, вул. Гарлами, 13, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пастощук Ользі Володимирівні 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. 

Гарлами, 13, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року                                      № 1123 

 

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. Лісовики, 23  гр. Семашук 

Тетяні Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 23, гр. Семашук Тетяни 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 23, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Семашук Тетяні Михайлівні 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. 

Лісовики, 23,  землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

  

 

 
 



‘ 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «24» вересня 2021 року       № 1124 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

площами 0,1500 га та 0,1500 га  для 

ведення  особистого  селянського 

господарства  в  с. Старий Почаїв 

гр. Семашуку Миколі Іронтієвичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 23, гр. Семашука Миколи 

Іронтієвича, 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. Старий Почаїв, керуючись 

ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій",враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Семашуку Миколі Іронтієвичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1500 га в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики та  площею 0,1500 га в с. Старий 

Почаїв, вул. Крамарі, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.       
 

 

 

 
 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                             № 1125        

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,5356 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. 

Шевченка, гр. Онуковському Петру 

Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 87, гр. Онуковського 

Петра Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Онуковському Петру Вікторовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5356 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

.  

 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                    
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                               №   1126   

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7249 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв вул. 

Гарлами, гр. Пастощук Ользі Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Гарлами, 13, гр. Пастощук Ольги 

Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пастощук Ользі Володимирівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7249 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Гарлами, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

.  

 

 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

  
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                       № 1127 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3824 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв вул. 

Лісовики, гр. Семашук Тетяні Михайлівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Лісовики, 23, гр. Семашук Тетяни 

Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Старий Почаїв, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Семашук Тетяні Михайлівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3824 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв по вул. Лісовики, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

.  

 

 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                    

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ  

                                                                 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1128 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 

0,1574 га для ведення особистого 

селянського господарства в селі Старий 

Почаїв, вул. Крамарі  гр. Ткачуку Ігору 

Васильовичу 

 

   Розглянувши заяву жителя села Старий Почаїв, вул. Шевченка,42А гр. Ткачука 

Ігора Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Почаїв, вул. Крамарі, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1.Надати дозвіл гр. Ткачуку Ігору Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1574 га 

для ведення особистого селянського господарства в селі Старий Почаїв, вул. 

Крамарі, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому 

числі ріллі. 

 

  2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
.  

 

 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                    
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1129 

                                                                                                                                       

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий 

Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігурі Марфі 

Пилипівні 

 

    Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, гр. Валігури Марфи 

Пилипівни та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 81, керуючись 

ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

    

В И Р І Ш И Л А: 

                                                

1. Затвердити гр. Валігурі Марфі Пилипівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1091 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 

вул. Шевченка, 81, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Валігурі Марфі Пилипівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1091 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, 

вул. Шевченка, 81. 

 

3. Зобов’язати гр. Валігуру Марфу Пилипівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
  



                                                                                                                                     

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «24» вересня 2021 року                                                                        №  1130     

 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в с. 

Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, гр. 

Валігурі  Олександрі  Олександрівні 

 Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, гр. Валігури 

Олександри Олександрівни, 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.. Шевченка, 67  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 

п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                В И Р І Ш И Л А: 

                                                 

1. Затвердити гр. Валігурі Олександрі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1115 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Валігурі Олександрі Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1115 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Старий Почаїв, вул. Шевченка, 67. 

 

3. Зобов’язати гр. Валігуру Олександру Олександрівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ                                                                                                                                 
від  «24»  вересня  2021 року                                                                        № 1131      

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с. 

Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. 

Волошин Світлані Дмитрівні 

 

     Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. Волошин 

Світлани Дмитрівни, 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. 

Шевченка, 20  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

   

В И Р І Ш И Л А: 

                                                 

1. Затвердити гр. Волошин Світлані Дмитрівні  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1108 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Старий 

Почаїв, вул.  Шевченка, 20, землі житлової та громадської забудови,  в межах 

населеного пункту. 

                       

2. Передати гр. Волошин Світлані Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку  

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1108 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий 

Почаїв вул. Шевченка, 20.   

 

3. Зобов’язати  гр. Волошин Світлану Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                                      



                                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ   
від «24» вересня 2021 року                                                        № 1132  

 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 44, гр. 

Дячуку Сергію Юрійовичу 

 

  Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 44, гр. Дячука 

Сергія Юрійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул.. 

Радивилівська, 44, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

                                                                В И Р І Ш И Л А:    

                                                 

1. Затвердити гр. Дячуку Сергію Юрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1036 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Старий Почаїв, вул. 

Радивилівська, 44, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Дячуку Сергію Юрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку  площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1036 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Старий 

Почаїв, вул. Радивилівська, 44.  

 

3. Зобов’язати гр. Дячука Сергія Юрійовича зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
  

  



                                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від «24» вересня 2021 року                                                                  № 1133 

 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Старий 

Почаїв, вул. Орловських, 3а, гр. Місіньскі 

Валентині Олександрівні 

    

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 16, гр. Місіньскі 

Валентини Олександрівни, 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. 

Орловських, 3а та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                  В И Р І Ш И Л А: 

                                               

1. Затвердити гр. Місіньскі Валентині Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1225 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0961 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Старий Почаїв, вул. Орловських, 3а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту.    

 

2. Передати гр. Місіньскі Валентині Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1225 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0961 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. 

Старий Почаїв вул. Орловських, 3а. 

 

3. Зобов’язати гр. Місіньску Валентину Олександрівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановлену законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.           

 

        Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                



                                                                                                                                     

 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

   

від   «24» вересня 2021 року                                                  № 1134   

 
Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1250 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в селі  Старий Почаїв по вул. Орловських, 6  

гр. Сороці  Галині Василівні 

 

    Розглянувши заяву жительки села Старий Почаїв, вул. Орловських, 6, гр. Сороки 

Галини Василівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул.. 

Орловських, 6 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

                                                            ВИРІШИЛА:          

                                 

   1. Затвердити гр. Сороці Галині Василівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 

0,1250 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1074 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі Старий 

Почаїв, вул. Орловських, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

                        

    2. Передати гр. Сороці Галині Василівні безоплатно у власність земельну ділянку  площею 

0,1250 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1074 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі Старий 

Почаїв, вул. Орловських, 6.   

 

    3. Зобов’язати гр. Сороку Галину Василівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

        Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
                



                                                                                                                                     

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ   
від «24» вересня 2021 року                                                        № 1135  

 
 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 селі Старий Почаїв, вул. Крамарі, 26а,    

гр. Ткачуку Ігору Васильовичу 

 

        Розглянувши заяву жителя села Старий Почаїв, вул. Шевченка, 42А, гр. Ткачука 

Ігора Васильовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв, вул. 

Крамарі, 26а, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

                                          

                                                   ВИРІШИЛА:    

                                                 

1. Затвердити гр. Ткачуку Ігору Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2500 

га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1100 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі Старий Почаїв, вул. 

Крамарі,26а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

                      

2. Передати гр. Ткачуку Ігору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку  площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1100 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі Старий 

Почаїв, вул. Крамарі,26а. 

 

3. Зобов’язати гр. Ткачука Ігора Васильовича зареєструвати речові права на земельну ділянку 

у встановленому законодавством  порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

         Міський голова                                                           Василь БОЙКО 
  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня  2021 року         № 1136 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 11,  гр. 

Козак Антоніні Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 11, гр. Козак 

Антоніни Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Почаїв 

вул. Кіндратюки, 11  та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 

12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Козак Антоніні Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1111 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Почаїв, вул. Кіндратюки, 11, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Козак Антоніні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1111 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Почаїв, вул. Кіндратюки, 11. 

 

3. Зобов’язати гр. Козак Антоніну Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

          Міський голова                                                           Василь БОЙКО          

                  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  « 24 »  вересня  2021 року                    № 1137 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2600 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Старий Почаїв 

вул. Шевченка, гр. Валігурі Олександрі 

Олександрівні 

 

     Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 20, гр. Валігури 

Олександри Олександрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, керуючись п.б ч.1 

ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

питаньземельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Валігурі Олександрі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки  в  натурі  (на 

місцевості) площею 0,2600 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1105 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.        

 

2. Передати гр. Валігурі Олександрі Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2600 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1105 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Шевченка.                         

 

3. Зобов’язати гр. Валігуру Олександру Олександрівну зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

          Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                    



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24 »  вересня 2021 року           № 1138 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Валігури, 

вул. Ювілейна, 5, гр. Антонюку Юрію 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Ювілейна, 5, гр. Антонюка Юрія 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Антонюку Юрію 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. Валігури, вул. Ювілейна, 5, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

          Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                  Пацула Віталій 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року           № 1139 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Валігури, 

вул. Шевченка, 4, гр. Хижуку Борису Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 4, гр. Хижука Бориса 

Дмитровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Хижуку Борису Дмитровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 4, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

   

    

 

          Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                   

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року               № 1140 

  

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. Піщана, 8, гр. Пацулі Миколі 

Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 8, гр. Пацули Миколи 

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 с. Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Володимировичу 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. Піщана, 8, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

          Міський голова                                                           Василь БОЙКО 

                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року               № 1141 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1969 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Дружби, 38, гр. Каленік Олені Теофілівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Дружби, 38, гр. Каленік Олени 

Теофілівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Будки, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Каленік Олені Теофілівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1969 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. Дружби, 38, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року               № 1142 

  

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. Піщана, 14, гр. Благовірній Надії Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 14, гр. Благовірної Надії 

Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Благовірній Надії Андріївні 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. Піщана, 14, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року               № 1143 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Дружби, 6, гр. Хоптівському Тарасу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Дружби, 6, гр. Хоптівського Тараса 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Будки, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Хоптівському Тарасу 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. Будки, вул. Дружби, 6, землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року           № 1144 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Валігури, 

вул. Л.Українки, 2, гр. Новосаду Леоніду 

Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л.Українки, 2, гр. Новосада Леоніда 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Новосаду Леоніду 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. Валігури, вул. Л.Українки, 

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. 

   

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня 2021 року           № 1145 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Валігури, 

вул. Шевченка, 9а, гр. Олещук Зінаїді 

Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 9а, гр. Олещук Зінаїди 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Валігури, керуючись п. а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Олещук Зінаїді Олександрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Шевченка, 9а, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

   

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1146 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в  с. 

Валігури, вул. Польова, 1,  гр. Шлапчинському 

Віктору Івановичу 

 

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Польова, 1, гр. Шлапчинського Віктора 

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. 

Валігури, вул. Польова, 1, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шлапчинському Віктору Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Валігури, вул. Польова, 1,  

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

  

             Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

           Трофимлюк Наталія 

                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1147 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  с. Будки, вул. Радивилівська, 22,  гр. 

Козак Марії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Радивилівська, 22, гр. Козак Марії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Будки, вул. Радивилівська, 22, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 

ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козак Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Будки вул. Радивилівська, 22,  землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

  

             Міський голова                                                                    Василь БОЙКО 

            Совбецька Наталія 

                   

 



                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «24» вересня 2021 року                                                                                  № 1148 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки площею 0,1634 га  

в натурі (на місцевості) для ведення 

 особистого селянського господарства  

в с. Валігури гр. Решетило Лідії Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 183, гр. Решетило 

Лідії Василівни, 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. Валігури, керуючись 

ст.12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Решетило Лідії Василівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1634 га для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту, в тому числі ріллі. 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від «24» вересня 2021 року                                                                                  № 1149 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки площею 0,1634 га  

в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Валігури, 

гр. Хижук Ніні Василівні 

  

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 4 гр. Хижук Ніни 

Василівни, 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. Валігури, керуючись 

ст.12,79,107,118,120,121, 125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Хижук Ніні Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1634га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Валігури, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в 

тому числі ріллі. 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1150 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі  

(на місцевості) площею 0,1935 га та площею 3,7248 га 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, за межами населеного пункту с. Комарівка 

на території Почаївської міської ради 

гр. Шваб Галині Леонідівні 

 

         Розглянувши заяву жительки с. Слобода Шаланківська Житомирської області гр. Шваб 

Галини Леонідівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 

ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шваб Галині Леонідівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,1935 га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0887 та 

площею 3,7248 га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0177 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населеного 

пункту с. Комарівка на території Почаївської міської ради. 

 

2. Гр. Шваб Галині Леонідівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 

земельного законодавства.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1151 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,5382 

га, площею 0,6000 га, площею 0,3000 га для 

ведення особистого селянського господарства                

в  с. Будки, гр. Козак Людмилі Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Вовчики, 24, гр. Козак Людмили 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козак Людмилі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,5382 га, площею 0,6000 га 

та площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1152 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2325 га 

та площею 0,1868 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, гр. 

Костюк Ользі Володимирівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Травнева, 22, гр. Костюк Ольги 

Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Костюк Ользі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2325 га та площею 0,1868 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1153 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4140 га 

для ведення особистого селянського 

господарства                в            с. Валігури,    гр.  

Антонюку Юрію Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Ювілейна, 5, гр. Антонюка Юрія 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Антонюку Юрію Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4140 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

Трофимлюк Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1154 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3027 га 

для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Комарівка, гр. Пацулі 

Миколі Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 8, гр. Пацули Миколи 

Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Володимировичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3027 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1155 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,4006 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка,  

гр. Богуті В’ячеславу Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Піщана, 12а, гр. Богути В’ячеслава 

Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Богуті В’ячеславу Миколайовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4006 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1156 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,2242 

га та 0,1642 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Комарівка,    

гр.  Благовірній Надії Андріївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, 14, гр. Благовірної Надії 

Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. 

Комарівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Благовірній Надії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2242 га та 0,1642 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1157 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,7300 

га та 0,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства  в  с. Валігури, гр.  

Зарішняку Віталію Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л.Українки, 11, гр. Зарішняка Віталія 

Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Зарішняку Віталію Анатолійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,7300 га та 

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1158 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,2250 га 

та площею 0,2230 га для ведення особистого 

селянського господарства  в  с. Валігури, гр.  

Новосаду Леоніду Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Л.Українки, 2, гр. Новосада Леоніда 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Новосаду Леоніду Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,2250 га та 

площею 0,2230 га для ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за 

рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1159 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3875 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, гр. Хоптівському 

Тарасу Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Дружби, 6, гр. Хоптівського Тараса 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Хоптівському Тарасу Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3875 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1160 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1,2500 га 

для ведення особистого селянського 

господарства  в  с. Валігури, гр.  Валігурі 

Михайлу Анатолійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Валігури, вул. Шевченка, 10, гр. Валігури Михайла 

Анатолійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Михайлу Анатолійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

                                                                               

 
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1161 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,3557 

га, площею 0,1821 га та площею 0,0579 га для 

ведення особистого селянського      

господарства   в  с. Будки,    гр.  Фандалюку 

Андрію Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Копані, 5, гр. Фандалюка Андрія 

Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Будки, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Фандалюку Андрію Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,3557 га, 

площею 0,1821 га та площею 0,0579 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 

користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 

пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1162 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,9800 га 

для ведення особистого селянського 

господарства    в  с.   Валігури,    гр. Федун 

Ірині Анатоліївні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Рівне, вул. Вербова, 38, квартира 233  гр. Федун Ірини 

Анатоліївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Федун Ірині Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9800 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Валігури, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

                                                                               

 
 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

                                                                      РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                   № 1163 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,3123 га для 

ведення особистого селянського 

господарства в с. Будки, вул. Дружби, 2, 

гр. Залізницькому Івану Федоровичу  

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, гр. Залізницького Івана Федоровича, який 

просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Будки вул. Дружби, 

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Залізницькому Івану Федоровичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,3123 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки вул. Дружби, 2 за рахунок 

частини земельної ділянки комунальної власності із земель запасу за кадастровим 

номером 6123481000:02:001:0147. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
  

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1164 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 0,5462 га 

та площею 0,0314 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Будки,   

гр. Козак Марії Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Радивилівська, 22, гр. Козак Марії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Валігури, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Козак Марії Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок площею 0,5462 га та площею 0,0314 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Василь БОЙКО 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                        № 1165 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

 землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

площею 2,25 в умовних  кадастрових 

гектарах для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, за межами населеного пункту с. Комарівка 

на території Почаївської міської ради 

гр. Лесику Ігорю Івановичу 

 

         Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв гр. Лесика Ігоря Івановича, який просить 

надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись Земельним кодексом 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Лесику Ігорю Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту с. Комарівка на території Почаївської міської 

ради площею 2,25 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 

підприємства «Весна», згідно рішення Кременецького районного суду від 04.12.2019 

року, справа № 601/1643/19. 

 

2. Гр. Лесику Ігорю Івановичу виготовити проект землестрою з урахуванням вимог 

земельного законодавства.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 
 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року       № 1166 

  

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) розміром 1,01 в умовних 

кадастрових гектарах для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, гр. Сапку 

Василю Артемовичу 

 

Розглянувши заяву жителя c. Будки, гр. Сапок Василя Артемовича, який просить 

надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Сапку Василю Артемовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) розміром 1,01 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства «Будки», згідно сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серії ТР № 0059495 виданого Кременецькою РДА 22.01.1997 

року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 14.01.2021р., спадкова справа 

№ 147/2020. 

    
2. Гр. Сапку Василю Артемовичу виготовити технічну документацію з урахуванням 

вимог земельного законодавства.      
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року       № 1167 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 4,  гр. Пилипчук 

Тетяні Вікторівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Липина, 4, гр. Пилипчук Тетяни 

Вікторівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. 
Липина, 4 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Пилипчук Тетяні Вікторівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0265 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 4, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Пилипчук Тетяні Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0265 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 4. 

 

3. Зобов’язати гр. Пилипчук Тетяну Вікторівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»  вересня 2021 року       № 1168 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 6,  гр. Семенчук 

Оксані Феодосіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Липина, 6, гр. Семенчук Оксани 

Феодосіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка вул. 

Липина, 6 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 

ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 

землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Семенчук Оксані Феодосіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0264 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Семенчук Оксані Феодосіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0264 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Комарівка вул. Липина, 6. 

 

3. Зобов’язати гр. Семенчук Оксану Феодосіївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1169 

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. Володимирська, 2, гр. Самборській Надії 

Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Володимирська, 2, гр. Самборської Надії 

Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 

Володимирська, 2, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Самборській Надії Петрівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0394 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 

вул. Володимирська, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Самборській Надії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0394 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Будки, 

вул. Володимирська, 2. 

 

3.  Зобов’язати гр. Самборську Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1170 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Будки, вул. Вовчики, 23, гр. Зубкевичу Віталію 

Філімоновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Вовчики, 23, гр. Зубкевича Віталія 

Філімоновича, 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. Будки, вул. 

Вовчики, 23, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Зубкевичу Віталію Філімоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0380 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Будки, вул. Вовчики, 23, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зубкевичу Віталію Філімоновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0380 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Будки, вул. Вовчики, 23. 

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Віталія Філімоновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1171 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

с. Комарівка, вул. Шевченка, 5, гр. Камінському 

Миколі Слав’яновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Шевченка, 5, гр. Камінського Миколи 

Слав'яновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівка, вул. 

Шевченка, 5, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Камінському Миколі Слав'яновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0274 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарівка, вул. Шевченка, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Камінському Миколі Слав'яновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0274 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Комарівка, вул. Шевченка, 5. 

 

3.  Зобов’язати гр. Камінського Миколу Слав'яновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                  



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                 № 1172 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,3924 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, 

гр. Камінському Миколі Слав’яновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 5, гр. Камінського Миколи 

Слав'яновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка та передати дану ділянку безоплатно у 

власність керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Камінському Миколі Слав'яновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  площею 0,3924 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0273 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі 

сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Камінському Миколі Слав'яновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3924 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0273 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Камінського Миколу Слав'яновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1173 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,6490 га, 0,3099 га та 0,2911 га  

для ведення особистого селянського господарства  

в с. Комарівка, гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка вул. Шевченка, 41, гр. Ксьондза Степана 

Миколайовича, який 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 дані ділянки безоплатно у 

власність керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,6490 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0268, 

площею 0,3099 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0717 та площею 

0,2911 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0269 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення,  

в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Ксьондзу Степану Миколайовичу безоплатно у власність земельні 

ділянки площею 0,6490 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0268, площею 

0,3099 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0717 та площею 0,2911 га за 

кадастровим номером 6123481000:04:001:0269 для ведення особистого селянського 

господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Ксьондза Степана Миколайовича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 



                                                             
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                                   № 1174 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площею 0,6000 га та 

площею 0,4022 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка, 

гр. Семенчук Оксані Феодосіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка вул. Липина, 6, гр. Семенчук Оксани 

Феодосіївни, 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 ст. 12, ст.81, ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, 

ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Семенчук Оксані Феодосіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,6000 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:1466 та 

площею 0,4022 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0266 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Комарівка, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Семенчук Оксані Феодосіївні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,6000 га за кадастровим номером 6123481000:01:005:1466 та площею 

0,4022 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0266 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Комарівка. 

 

3. Зобов’язати гр. Семенчук Оксану Феодосіївну зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                 № 1175 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,6758 га для ведення особистого  

селянського господарства в с. Будки,  

гр. Зубкевичу Віталію Філімоновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Будки, вул. Вовчики, 23, гр. Зубкевича Віталія 

Філімоновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Будки та передати дану ділянку безоплатно у 

власність керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Зубкевичу Віталію Філімоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  площею 0,6758 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0382 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки, землі 

сільськогосподарського призначення,  в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Зубкевичу Віталію Філімоновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,6758 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0382 для 

ведення особистого селянського господарства в с. Будки.  

 

3. Зобов’язати гр. Зубкевича Віталія Філімоновича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                  № 1176 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею  0,3274 га та площею 0,3930 га для ведення  

особистого селянського господарства  

в с. Будки, гр. Самборській Надії Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Будки вул. Шевченка, 10, гр. Самборської Надії 

Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки та передати дану ділянку безоплатно у власність 

керуючись п.б ч.1 ст. 12,п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Самборській Надії Петрівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

площею 0,3274 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0732 та площею 

0,3930 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0397 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки, землі сільськогосподарського призначення,  в 

межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Самборській Надії Петрівні безоплатно у власність земельні ділянки 

площею 0,3274 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0732 та площею 

0,3930 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0397 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Будки.  

 

3. Зобов’язати гр. Самборську Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1177 
 

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  

площею 0,5000 га для розміщення, будівництва,  

експлуатації та обслуговування будівель і споруд  

об'єктів енергогенеруючих підприємств,  

установ і організацій, що надається в оренду  

ТОВ «ЮФБ Будки» за межами населеного  

пункту с. Будки на території Почаївської міської ради 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Будки», які просять затвердити технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку зе-

мель», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що 

надається в оренду ТОВ «ЮФБ Будки» за межами населеного пункту с. Будки на території 

Почаївської міської ради для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, площею 

0,5000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 з визначеною сумою 155753,92 

грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

Міський голова                                                         Василь БОЙКО 

           Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  від  «24»  вересня  2021 року                                            № 1178 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) орієнтовною площею 13,97 в 

умовних кадастрових гектарах для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

(не витребуванні земельні частки (паї)) за 

межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради ПП «Агро-Експрес-Сервіс»  

 

Керуючись ст. 26 п. 34, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Законом України № 2498 VIII від 10.07.2018 року «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», керуючись ст. 37-1 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання ПП 

«Агро-Експрес-Сервіс» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл ПП «Агро-Експрес-Сервіс» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) орієнтовною площею 13,97 в умовних кадастрових гектарах для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (невитребуванні земельні частки (паї)), 

які розташовані за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради 

Кременецького району Тернопільської області згідно з додатком. 

 

2. Рекомендувати ПП «Агро-Експрес-Сервіс» замовити в землевпорядній проектній 

організації виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребуванні земельні частки (паї)). 

 

3. Після виготовлення та погодження вищевказаної документації, подати їх на  

затвердження з подальшою передачею в оренду земельних ділянок. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

  

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
                Совбецька Наталія 

 



Додаток №1 

до  рішення дев’ятої сесії Почаївської 

міської ради № 1178  від 24 вересня 2021 

року 

 

Перелік невитребуваних земельних   

часток (паїв) за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради 

 

  

 

         Секретар міської ради                                                  С.М. Мамчур 

 

№ 

п/п 

ПІБ масив ділянка Площа 

 ( га) 

1.  Бас Михайло Никифорович 16 607 1,13 

2.  Гладковський Ілля Іванович 20 820 1,67 

3.  Кулініч Ганна Михайлівна 14 468 1,49 

4.  Кулініч Лукина Михайлівна 21 951 1,45 

5.  Мороз Василь Максимович 21а 990 1,62 

6.  Морозюк Марфа Іванівна 21а 980 1,82 

7.  Фарина Марія Петрівна 13 430 1,66 

8.  Фарина Олександр Павлович 10 384 1,67 

9.  Шмигельська Ксенія Іванівна 18 764 1,46 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня  2021 року          № 1179 

    

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Ридомиль, вул. Криворукова, 21,                                   

гр. Джереленко Оксані Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Криворукова, 21, гр. Джереленко 

Оксани 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. Ридомиль, вул. Криворукова, 21, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Джереленко Оксані Василівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. 

Криворукова, 21, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

     
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня  2021 року          № 1180 

    

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2498 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Ридомиль, вул. Березюкова, 20,  гр. Резнік 

Оксані Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль , вул. Березюкова, 20, гр. Резнік Оксани 

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. Ридомиль, вул. Березюкова, 20, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Резнік Оксані Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2498 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. Березюкова, 20, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

     
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня  2021 року          № 1181 

    

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Ридомиль, вул. Центральна, 105,                                   

гр. Шмигельському Івану Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 105, гр. Шмигельського 

Івана 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. Ридомиль, вул. Центральна, 105, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шмигельському Івану Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. Центральна, 

105, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

     
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

  

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24»  вересня  2021 року          № 1182 

    

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Ридомиль, вул. Березина, 43,  гр. Басу Василю 

Яковичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль , вул. Березина, 43, гр. Баса Василя Яковича, 

який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. 

Березина, 43 , керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Басу Василю Яковичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Ридомиль, вул. Березина, 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.  

     
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня  2021 року       № 1183 

  

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,                     

гр. Немець Івану Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя c. Ридомиль, вул. Прокопова, 12, гр. Немець Івана 

Андрійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.1 

ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Надати дозвіл гр. Немець Івану Андрійовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) розміром 2,11 в умовних кадастрових гектарах колективного 

сільськогосподарського підприємства КСП «Ридомиль», згідно сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серії ТР № 0075627 виданого Кременецькою РДА 20.12.1996 

року та рішення Кременецького районного суду від 04 вересня 2019 року, справа 

№601/1506/19. 

    
2. Гр. Немець Івану Андрійовичу виготовити технічну документацію з урахуванням 

вимог земельного законодавства.      
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»  вересня 2021 року                      № 1184 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,3158 

га та 0,2115 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль, гр. 

Резнік Галині Миколаївні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 41, гр. Резнік Галини 

Миколаївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Резнік Галині Миколаївні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,3158 га та 0,2115 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі рілля. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»  вересня 2021 року                      № 1185 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3991 га 

для ведення особистого селянського 

господарства в с. Ридомиль, гр. Кармазенко 

Світлані Андріївні 

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 113, кв. 9, гр. 

Кармазенко Світлани Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Кармазенко Світлані Андріївні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 0,3991 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі рілля. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»  вересня 2021 року                      № 1186 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,5400 

га, 0,1105 га, 0,1129 га, 0,1465 га, 0,3503 га для 

ведення особистого селянського господарства 

в с. Ридомиль, гр. Пилипчук Марії  Василівні 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 13, гр. Пилипчук Марії 

Василівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 

землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Пилипчук Марії Василівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,5400 га, 0,1105 га, 0,1129 

га, 0,1465 га, 0,3503 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

 
                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»  вересня 2021 року                      № 1187 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площами 0,1744 

га, 0,1807 га, 0,1648 га та 0,0603 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль, гр. Шмигельському Івану 

Івановичу 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Центральна, 105, гр. Шмигельського 

Івана Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с. Ридомиль, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.1 ст.25 Закону України 

"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Шмигельському Івану Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок  площами 0,1744 га, 

0,1807 га, 0,1648 га та 0,0603 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Ридомиль за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 
 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

                

                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24»   вересня 2021 року                       № 1188 

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. Ковпака, 39,  гр. Цибульському 

Івану Павловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Ковпака, 39, гр. Цибульського Івана 

Павловича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 

ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Цибульському Івану Павловичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0959 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Ковпака, 39, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Цибульському Івану Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0959 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Ковпака, 39. 

 

3. Зобов’язати гр. Цибульського Івана Павловича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 Кужель Святослав 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року                       № 1189 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в  с. 

Ридомиль, вул. Кривуля, 44,  гр. Кужілю Івану 

Захаровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 44, гр. Кужіля Івана 

Захаровича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , керуючись п. б ч.1 

ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Кужілю Івану Захаровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0930 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Кривуля, 44, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Кужілю Івану Захаровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0930 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в с. Ридомиль, 

вул. Кривуля, 44. 

 

3. Зобовязати гр. Кужіля Івана Захаровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від    «24» вересня 2021 року                       № 1190 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,7400 га, 0,1876 га, 0,2275 га,  0,4763 

га та 0,2408 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Лубянецькій Оксані Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 39, гр. Лубянецької 

Оксани Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись п. б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Лубянецькій Оксані Олексіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства : 

- площею 0,7400 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0936; 

- площею 0,1876 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0938;  

- площею 0,2275 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0943; 

- площею 0,4763 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0945; 

- площею 0,2408 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0946 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Лубянецькій Оксані Олексіївні безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,7400 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0936; 

- площею 0,1876 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0938;  

- площею 0,2275 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0943; 

- площею 0,4763 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0945; 

- площею 0,2408 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0946 в с. Ридомиль. 

3. Зобов’язати гр. Лубянецьку Оксану Олексіївну зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24»  вересня 2021 року                                             № 1191 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,3419 га, 0,2331 га, 0,5205 га,  0,0744 га, 

0,0880 га, 0,3165 га та 0,1196 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. 

Ридомиль,  гр. Кужілю Івану Захаровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 44, гр. Кужіля Івана Захаровича, 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.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Кужілю Івану Захаровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль: 

- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0932; 

- площею 0,2331 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0926;  

- площею 0,5205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0931; 

- площею 0,0744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0951; 

- площею 0,0880 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0927; 

- площею 0,3165 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0933; 

- площею 0,1196 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0939, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Кужілю Івану Захаровичу безоплатно у власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль: 

- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0932; 

- площею 0,2331 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0926;  

- площею 0,5205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0931; 

- площею 0,0744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0951; 

- площею 0,0880 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0927; 

- площею 0,3165 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0933; 

- площею 0,1196 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0939. 

3. Зобов’язати гр. Кужіля Івана Захаровича зареєструвати речові права на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від   «24» вересня 2021 року                       № 1192 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,3838 га для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Ридомиль,  гр. 

Якимчук Ганні Миронівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Березюкова, 17, гр. Якимчук Ганни 

Миронівни, яка 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.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 

ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Якимчук Ганні Миронівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) 

площею 0,3838 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0957 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Якимчук Ганні Миронівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,3838 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0957 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Ридомиль. 

 

3. Зобов’язати гр. Якимчук Ганну Миронівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

 

  
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «24»  вересня  2021 року        № 1193 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площами 1,5954 га та 0,1017 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради, 

гр. Цибульському Олексію Юрійовичу 

Розглянувши заяву жителя с Ридомиль, вул. Кривуля, 48, Цибульського Олексія 

Юрійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної 

громади, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Цибульському Олексію Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 1,5954 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2545 та 

площею 0,1017 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2544 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території 

Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Цибульському Олексію Юрійовичу земельні ділянки площею 

1,5954 га за кадастровим номером 6123486800:01:001:2545 та площею 0,1017 га за 

кадастровим номером 6123486800:01:001:2544 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Ридомиль на території Почаївської 

міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Цибульського Олексія Юрійовича зареєструвати речові права на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                      Василь БОЙКО                   

    



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

                  

від  «24» вересня 2021 року                                                                               № 1194 

 

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. Гагаріна, 15,        

гр. Ковальчук Ніні Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Гагаріна,15, гр. Ковальчук Ніни 

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. Лідихів, вул. Гагаріна, 15 керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Ніні 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. Лідихів, вул. Гагаріна, 15, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня  2021 року                                                                             № 1195 

 

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. Степана Бандери, 4,               

гр. Ладюку Петру Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Степана Бандери, 4, гр. Ладюка Петра 

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. Лідихів, вул. Степана Бандери, 4 керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ладюку Петру Івановичу 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. Степана Бандери, 4, землі житлової 

та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня 2021 року                                                              № 1196 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1869 га для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Лідихів,  вул. Джерельна, 12а,             

гр. Пасічнику Володимиру Андрійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Джерельна, 12а, гр. Пасічника Володимира 
Андрійовича, 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. Джерельна, 12а,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, 

п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Пасічнику Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1869 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Джерельна,12а,  

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня  2021 року                                                                                № 1197 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів,  

вул. Джерельна, 3, гр. Чорнобай Миколі 

Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Джерельна,3 гр. Чорнобая Миколи 

Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лідихів, вул. Джерельна,3,,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, 

п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Чорнобай Миколі Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів, вул. Джерельна, 3, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 



 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня 2021 року                                                                            № 1198 

 

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. Івана Франка, 49, 

гр. Богайчук Лідії Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Івана Франка, 49, гр. Богайчук Лідії 

Олексіївни, 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. Івана Франка,49,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 

ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Богайчук Лідії Олексіївні 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. Івана Франка, 49,  землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня  2021 року                                                              № 1199 

 

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, 21,            

 гр. Струсь Івану Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, 21, гр. Струсь Івана 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні,21,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, 

ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Струсь Івану 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. Лідихів, вул. Героїв Небесної Сотні, 21,  землі 

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня 2021 року                                                              № 1200 

 

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. Центральна, 90,             

 гр. Лесику Василю Васильовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Центральна, 90, гр. Лесика Василя 

Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лідихів, вул. Центральна, 90,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, 

п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Лесику Василю 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. Лідихів, вул. Центральна, 

90,  землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  

від  «24» вересня  2021 року                                                              № 1201 

 

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. Львівська, 1,              

 гр. Присяжнюк Василю Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Львівська, 1 гр. Присяжнюку Василю 

Володимировичу, 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. Львівська,1,  керуючись п. а ч.1 ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Присяжнюку Василю Володимировичу 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. Львівська,1, 

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1202 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність площею 0,2686 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Ладюк Ользі 

Василівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Гагаріна,15, гр. Ладюк Ольги Василівни, 

яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів, 

керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Ладюк Ользі Василівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,2686 га  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів,за рахунок земель не наданих у власність або 

постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 

населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1203 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,1413 га, 0,640 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Богайчук Лідії Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Івана Франка, 49, гр. Богайчук Лідії 

Олексіївні, 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.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Богайчук Лідії Олексіївні,  на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площами 0,1413 га, 0,6405 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 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1204 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,1323 га, 0,1893 га, 0,0876 га, 0,0205га, 0,1757 

га, 0,1696 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Чорнобай Миколі Петровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Джерельна, 3, гр. Чорнобай Миколи 

Петровича, 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. Лідихів, керуючись 

ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Чорнобай Миколі Петровичу,  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1323 га, 0,1893 га, 0,0876 га, 0,0205 га, 

0,1757 га, 0,1696 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 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

   



 

 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1205 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,3592 га, 0,1184 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Дубинюку Михайлу Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Джерельна,12а, гр. Дубинюка Михайла 

Івановича, 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. Лідихів, керуючись 

ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Дубинюку Михайлу Івановичу,  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3592 га, 0,1184 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 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

   

 

 



 

 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24» вересня 2021 року                № 1206 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 

0,4000 га, 0,0708 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів, гр. 

Присяжнюку Василю Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Львівська, 1, гр. Присяжнюка Василя 

Володимировича, 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. Лідихів, керуючись 

ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Присяжнюку Василю Володимировичу  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,4000 га, 0,0708 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 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

  

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24» вересня 2021 року                         № 1207 

 

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. 

Козакова, 5,  гр. Козак Юстині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Козакова, 5, гр. Козак Юстини Іванівни, 

яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Козакова,5 та передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст.12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

«Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Козак Юстині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0547 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Козакова, 5, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Козак Юстині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0547 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Козакова, 5. 

 

3. Зобов’язати гр. Козак Юстину Іванівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

            Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  « 24» вересня 2021 року                         № 1208 

 

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. 

Івана Франка, 41, гр. Хорошому Петру 

Омеляновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Івана Франка, 41 гр. Хорошого Петра 

Омеляновича, 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. 

Івана Франка, 41 та передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 

ст.12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України «Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Хорошому Петру Омеляновичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0585 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Івана Франка, 41, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Хорошому Петру Омеляновичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0585 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Івана Франка,41. 

 

3. Зобов’язати гр. Хорошого Петра Омеляновича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від « 24» вересня 2021 року                         № 1209 

 

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. 

Козакова, 1,  гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Козакова, 1, гр. Шевчук Людмили 

Дмитрівни, 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 вул. 

Козакова, 1 та передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст.12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

«Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0587 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Козакова, 1, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0587 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Козакова, 1. 

 

3. Зобов’язати гр. Шевчук Людмилу Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24» вересня 2021 року                         № 1210 

 

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. 

Героїв Небесної Сотні, 3а,  гр. Бойцов Миколі 

Дмитровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Вербицького,4/229, гр. Бойцов Миколи 

Дмитровича, 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. 

Героїв Небесної Сотні, 3а та передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись 

п.б ч.1 ст.12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України «Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бойцов Миколі Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0578 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Героїв Небесної Сотні, 3а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Бойцов Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0578 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Героїв Небесної Сотні,3а. 

 

3. Зобов’язати гр. Бойцов Миколу Дмитровича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
 Заревняк Алла 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24» вересня 2021 року                         № 1211 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1762 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Островського, 15а, гр. Лотовському Володимиру 

Івановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Перенятин вул. Почаївська, 32, гр. Лотовського 

Володимира 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. Островського,15а та передати земельну ділянку безоплатно у власність, 

керуючись п.б ч.1 ст.12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України «Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Лотовському Володимиру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1762 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0558 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів вул. Островського, 15а, землі житлової та громадської забудови, в межах 

населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Лотовському Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1762 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0558 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

в с. Лідихів вул. Островського, 15а. 

 

3. Зобов’язати гр. Лотовського Володимира Івановича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                  
Заревняк Алла 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

від  «24» вересня 2021 року                         № 1212 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1210 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Козакова,7,  гр. Сові Руслану Карловичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Грузевиця вул. Совхозна, 36 Хмельницької області гр. 

Сови Руслана Карловича, 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. Козакова,7 та передати земельну ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 

ч.1 ст.12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст. 125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 

України «Про землеустрій» п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища,  Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Сові Руслану Карловичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,1210 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0353 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів вул. 

Козакова,7, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Передати гр. Сові Руслану Карловичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,1210 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0353 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Козакова,7. 

 

3. Зобов’язати гр. Сову Руслана Карловича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  «24» вересня 2021 року         № 1213 

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. Каленика, К., 42, гр. Собчуку Миколі 

Степановичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Каленика К., 42, гр. Собчука Миколи 

Степановича, 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. 

Каленика К.,42 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 

ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Собчуку Миколі Степановичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0584 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Каленика К.,42, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Собчуку Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0584 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лідихів 

вул. Каленика К.,42. 

 

3. Зобов’язати гр. Собчука Миколу Степановича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

Совбецька Наталія 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                     № 1214 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1104 га, 

0,2312 га, 0,4275 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Козак Юстині Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, вул. Козакова,5 гр. гр. Козак Юстини 

Іванівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лідихів  та передати дані ділянки безоплатно у власність, 

керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Козак Юстині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 

0,1104 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0562, площею 0,2312 га за 

кадастровим номером 6123484100:02:001:0564, площею 0,4275 га за кадастровим 

номером 6123484100:02:001:0563 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів,  землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

              

2. Передати гр. Козак Юстині Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки площею 

0,1104 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0562, площею 0,2312 га за 

кадастровим номером 6123484100:02:001:0564, площею 0,4275 га за кадастровим 

номером 6123484100:02:001:0563 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів. 

 

 3. Зобов’язати гр. Козак Юстину Іванівну зареєструвати речові права на земельні ділянки 

у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                            № 1215 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянкив натурі (на місцевості) площею 0,4216 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів, гр. Хорошому Петру Омеляновичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Івана Франка, 41,  гр. Хорошого Петра 

Омеляновича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів  та передати дану ділянку безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Хорошому Петру Омеляновичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,4216 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0590  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту. 

              

2. Передати гр. Хорошому Петру Омеляновичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,4216 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0590 для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лідихів. 

 

 3. Зобов’язати гр. Хорошого Петра Омеляновича зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «24»  вересня 2021 року                          № 1216 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,4384 га, 

0,0863 га, 0,1903 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лідихів, гр. Малецькому Василю 

Федоровичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Островського, 4, гр. Малецького Василя 

Федоровича, який 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.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в України”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити гр. Малецькому Василю Федоровичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площею 0,4384 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0575, площею 0,0863 га 

за кадастровим номером 6123484100:02:001:1579, площею 0,1903 га за кадастровим 

номером 6123484100:02:001:0589 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів,  землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту. 

              

2. Передати гр. Малецькому Василю Федоровичу безоплатно у власність земельні ділянки  

площею 0,4384 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0575, площею 0,0863 га 

за кадастровим номером 6123484100:02:001:1579, площею 0,1903 га за кадастровим 

номером 6123484100:02:001:0589 для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лідихів. 

 

 3. Зобов’язати гр. Малецького Василя Федоровича зареєструвати речові права на земельні 

ділянки у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.   
 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 » вересня  2021 року           № 1217 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

1,1304 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради, гр. Хрущ Тетяні 

Миколаївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів вул. Підгірна,7, гр. Хрущ Тетяни Миколаївни 

яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на території 

Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, 

ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Хрущ Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

1,1304 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0992 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Хрущ Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 1,1304 га 

за кадастровим номером 6123484100:01:001:0992 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Хрущ Тетяну Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 » вересня  2021 року           № 1218 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площею 1,2317 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населеного пункту с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради гр. 

Данильчуку Олександру Ананійовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Центральна,10, гр. Данильчука Олександра 

Ананійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. Лідихів на 

території Почаївської міської ради, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 

постійної депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Данильчуку Олександру Ананійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,2317 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1655 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту 

с. Лідихів на території Почаївської міської ради. 

 

2. Передати у власність гр. Данильчуку Олександру Ананійовичу земельну ділянку 

площею 1,2317 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1655 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с. 

Лідихів на території Почаївської міської ради. 

 

3. Зобов’язати гр. Данильчука Олександра Ананійовича зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 Заревняк Алла 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від   « 24 »  вересня 2021 року                              № 1219 

 
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. 

Заболотна, 28,  гр. Семчук Галині Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Борщівка, вул. Заболотна, 28,  гр. Семчук Галини Антонівни, 

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. Борщівка, вул. Заболотна, 

28, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, 

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Семчук Галині Антонівні 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. Заболотна, 28, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

Стахановська Лариса 
 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                              № 1220 

 
Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Варшавська, 67, гр. Рубля В’ячеславу 

Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Варшавська, 67,  гр. Рубля В'ячеслава 

Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. 

Варшавська, 67, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного 

кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 

Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин, вул. Варшавська, 67, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

Стахановська Лариса 
 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1221 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1918 

га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в  с. Лосятин вул. Надрічна, 13,  гр. 

Сергієнко Галині Лук’янівні 

 

Розглянувши заяву жительки м. Львів вул. А.Лінкольна,10а кв.150, гр. Сергієнко 

Галини Лук’янівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Лосятин вул. Надрічна, 13, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г 

ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки 

та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Сергієнко Галині Лук’янівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1918 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин вул. Надрічна, 13,  

землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
 

 

 Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

                     Совбецька Наталія 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                         № 1222 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок площею 

0,3114 га та площею 0,2230 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Лосятин, гр. Притулі Оксані Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 4 гр. Притули Оксани 

Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Притулі Оксані Олександрівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,3114 га та 

площею 0,2230 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, 

за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі 

ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Стахановська Лариса 

 
 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                              № 1223 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,7000 

га та площею 0,3300 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. 

Борщівка,  гр.  Семчук Галині Антонівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Борщівка, вул. Заболотна, 28, гр. Семчук Галини 

Антонівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства в с. Борщівка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Семчук Галині Антонівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок площею 0,7000 га та площею 0,3300 

га для ведення особистого селянського господарства в с. Борщівка, за рахунок 

земель не наданих у власність або постійне користування, землі 

сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Стахановська Лариса 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                              № 1224 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,3720 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр.  Саган 

Ларисі Іванівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Надрічна, 19 гр. Саган Лариси 

Іванівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Саган Ларисі Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3720 га для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не наданих у 

власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Стахановська Лариса 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                           № 1225 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,2577 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин,  гр.  Рубля 

В’ячеславу Вікторовичу 

 

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин вул. Варшавська, 67 гр. Рубля В'ячеслава 

Вікторовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Рубля В'ячеславу Вікторовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2577 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Стахановська Лариса 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                     № 1226 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1702 

га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, гр.  Дорош 

Олегу Михайловичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Кременець вул. Горбача, 5, кв. 62 гр. Дорош Олега 

Михайловича, який просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лосятин, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 

Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Дорош Олегу Михайловичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1702 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лосятин, за рахунок земель не 

наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 

призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Стахановська Лариса 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «24» вересня 2021 року         № 1227 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Лосятин 

вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Олені Петрівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 27, гр. Бондар Олени 

Петрівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин вул. 

Варшавська, 27 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, 

п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 

"Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Бондар Олені Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0736 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин 

вул. Варшавська, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 

пункту. 

 

2. Передати гр. Бондар Олені Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 

0,2500 га за кадастровим номером 6123484700:02:001:0736 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосятин 

вул. Варшавська, 27. 

 

3. Зобов’язати гр. Бондар Олену Петрівну зареєструвати речові права на земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 
     

Міський голова                                                             Василь БОЙКО    
Совбецька Наталія                



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 » вересня  2021 року                        № 1228 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0723 га для 

будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Борщівка, вул. 

Гайова, 10 гр. Мартинюк Руслані 

Степанівні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Розтоки, вул. Першотравнева, 4, гр. Мартинюк 

Руслани Степанівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Борщівка, вул. Гайова, 10, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б 

ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити гр. Мартинюк Руслані Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0723 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0024 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Борщівка, вул. Гайова, 10, землі житлової та громадської забудови, в 

межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Мартинюк Руслані Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0723 га за кадастровим номером 6123484700:03:001:0024 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Борщівка, вул. Гайова, 10.  

3.  Зобов’язати гр. Мартинюк Руслану Степанівну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   



                                                      
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ   

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  « 24 »  вересня 2021 року                         № 1229 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площами 0,1333 га, 0,1480 

га, 0,5664 га та 0,2000 га для ведення 

особистого селянського господарства в 

с. Лосятин, гр. Кривенко Галині 

Олексіївні 

 

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Шевченка, 48, гр. Кривенко Галини 

Олексіївни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лосятин, та передати дані ділянки безоплатно у 

власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

Почаївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити гр. Кривенко Галині Олексіївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,1333 га за 

кадастровим номером 6123484700:02:001:0709, площею 0,1480 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0707, площею 0,5664 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0730 та площею 0,2000 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0705 в с. Лосятин, землі сільськогосподарського призначення, в 

межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Кривенко Галині Олексіївні безоплатно у власність земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1333 га за 
кадастровим номером 6123484700:02:001:0709, площею 0,1480 га за кадастровим 

номером 6123484700:02:001:0707, площею 0,5664 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0730 та площею 0,2000 га за кадастровим номером 

6123484700:02:001:0705 в с. Лосятин. 

3.  Зобов’язати гр. Кривенко Галину Олексіївну зареєструвати речові права на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з  питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «24»  вересня  2021 року                                             № 1230 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

на умовах оренди площею 1,7024 га  

для рибогосподарських потреб 

за межами населеного пункту 

на території Почаївської міської ради  

гр. Русняку Василю Іллічу 

         Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, гр. Русняка Василя Ілліча та проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб за межами населеного 

пункту на території Почаївської міської ради, керуючись Земельним кодексом України, 

Водним кодексом України, законами України „Про землеустрій”, „Про оренду землі”,  „Про 

Державний земельний кадастр”, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень”, „Про аквакультуру”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 

рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Затвердити гр. Русняку Василю Іллічу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,7024 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1007 для 

рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської міської 

ради.  

2. Передати гр. Русняку Василю Іллічу в оренду терміном на 10 (десять) років 

земельну ділянку площею 1,7024 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1007 для 

рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської міської 

ради. 

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 1,7024 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1007 для 

рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської міської 

ради. 

4. Зобов’язати гр. Русняка Василя Ілліча: 

4.1. укласти з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 

цього рішення;  

4.2. провести державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною 

ділянкою в установленому законом порядку; 

4.3. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статей 61 і 96 

Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від  «24»  вересня  2021 року                                             № 1231 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

на умовах оренди площею 2,1982 га  

для рибогосподарських потреб 

за межами населеного пункту 

на території Почаївської міської ради  

гр. Гронь Миколі Петровичу 

         Розглянувши заяву жителя с. Раславка, гр. Гронь Миколи Петровича та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб за межами 

населеного пункту на території Почаївської міської ради, керуючись Земельним кодексом 

України, Водним кодексом України, законами України „Про землеустрій”, „Про оренду 

землі”,  „Про Державний земельний кадастр”, „Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень”, „Про аквакультуру”, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Затвердити гр. Гронь Миколі Петровичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 2,1982 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0958 

для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської 

міської ради.  

2. Передати гр. Гронь Миколі Петровичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 

ділянку площею 2,1982 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0958 для 

рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської 

міської ради. 

3. Встановити ставку орендної плати у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 2,1982 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:0958 

для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на території Почаївської 

міської ради. 

4. Зобов’язати гр. Гронь Миколу Петровича: 

4.1. укласти з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 

цього рішення;  

4.2. провести державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною 

ділянкою в установленому законом порядку; 

4.3. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статей 61 і 96 

Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

       Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   
               Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1232 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

площею 0,2400 га в с. Лосятин, вул. Ясна 

 

Керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", 

ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити детальний план території для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,2400 га в с. Лосятин, вул. Ясна. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

Стахановська Лариса 

 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1233 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

та споруд із зміною цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,1000 га 

в м. Почаїв вул. Бригадна, гр. Наклюцькому 

Юрію Олександровичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль вул. Спадиста, 8, кв. 11, гр. Наклюцького 

Юрія Олександровича, який просить затвердити детальний план території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із зміною цільового 

призначення власної земельної ділянки в м. Почаїв вул. Бригадна, керуючись ст. 19, 20, 186, 

186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України 

"Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Наклюцькому Юрію Олександровичу детальний план території для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3479 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. Бригадна. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1234 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 

та споруд із зміною цільового призначення 

власних земельних ділянок площею 0,1392 га 

та 0,0900 га в м. Почаїв вул. Сагайдачного, 

гр. Голоті Валерію Володимировичу та 

Притулі Руслану Віталійовичу 

 

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, гр. Голоти Валерія Володимировича та 

Притули Руслана Віталійовича, які просять затвердити детальний план території для 

будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд із 

зміною цільового призначення власних земельних ділянок в м. Почаїв вул. Сагайдачного, 

керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 

Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Голоті Валерію Володимировичу та Притулі Руслану Віталійовичу 

детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд площею 0,1392 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3154 та площею 0,0900 га за кадастровим номером 

6123410500:02:001:3099 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. Сагайдачного. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 
Совбецька Наталія 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1235 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

та споруд із зміною цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,3225 га 

в м. Почаїв вул. Кременецька, гр. 

Переходько Юлії Олександрівні 

 

Розглянувши заяву жителя м. Рівне вул. Чорновола, 91 кв. 112, гр. Переходько Юлії 

Олександрівни, яка просить затвердити детальний план території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із зміною цільового 

призначення власної земельної ділянки в м. Почаїв вул. Кременецька, керуючись ст. 19, 20, 

186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України 

"Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Переходько Юлії Олександрівні детальний план території для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

площею 0,3225 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3130 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. Кременецька. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1236 

 

Про затвердження детального плану 

території для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

та споруд із зміною цільового призначення 

власної земельної ділянки площею 0,0657 га 

в м. Почаїв вул. Наливайка, гр. Рудніку 

Миколі Володимировичу 

 

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 2, гр. Рудніка Миколи 

Володимировича, який просить затвердити детальний план території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із зміною цільового 

призначення власної земельної ділянки в м. Почаїв вул. Наливайка, керуючись ст. 19, 20, 186, 

186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України 

"Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити гр. Рудніку Миколі Володимировичу детальний план території для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

площею 0,0657 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0553 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. Наливайка. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 
Совбецька Наталія 

 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від «24» вересня 2021 року       № 1237 

 

Про затвердження детального плану 

території кварталу індивідуальної житлової 

забудови площею 11,0000 га в с. Старий 

Почаїв вул. Радивилівська. 

 

Керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", 

ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, Почаївська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити детальний план території кварталу індивідуальної житлової забудови 

площею 11,0000 га в с. Старий Почаїв вул. Радивилівська (з частковим внесенням 

змін до генерального плану). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                             Василь БОЙКО                   

 
Совбецька Наталія 
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	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1003 Цибровська Л.С.затв ПРОЕКТ гараж.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1004 Ратуш М.М.затв ПРОЕКТ гараж.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1005 Шаповал Н.Д.затв ПРОЕКТ гараж.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1006 Савула Н.Б. затв ПРОЕКТ сад.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1007 ШАПОВАЛ  Б.В. затв проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1008 Петрук В.М. затв проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1009 Мудрик В.М. затв проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1010 Струкало М.Д. затв проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1011 Запоточна О.Д. затв проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1012 Кривіцький М.А проект буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1013 Березій Г.П.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1014 Голуб О.П.затв.ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1015 Гонтарук С.І.затв ПРОЕКТ гараж.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1016 Гукайло Л.С.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1017 Красевич затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1018 Магалюк Д.М.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1019 Мацишин В.І.затв.ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1020 Панчук Г.Д.затв.ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1021 Плетюк Г.В. затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1022 Савчук Б.І.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1023 Салевич Н.Л.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1024 Серветник О.А.затв ПРОЕКТ гараж.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1025 Ягенич В.О.затв ПРОЕКТ осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1026 Валіков О.В.. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1027 Горбутова Т.В. всі ділянки затве проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1028 Шилюк В.В..затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1029 Білорус Г.С. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1030 Савчук М.В.затв проект  буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1031 Старий Почаїв Козак А.П.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1032 МIСIНЬСКI В.О.ЗАТ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1033 КОРЧИНСЬКИЙ В.В.ЗАТ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1034 ДЯЧУК С.Ю.ЗАТ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1035 ВАЛIГУРА М.П.ЗАТ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1036 Ст. Почаїв Торчило О.М. затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1037 Ст. Почаїв Фандалюк В.М. затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1038 Горпинюк С.М..зат проєкт садівництво.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1039 Горпинюк Н.Д.зат.проєкт сад..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1040  Жилюк О.І.зат. проєкт сад..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1041 Петровський В.І. затв проект  осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1042 Семеренко В.В.зат.проєкт О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1043 Підгурська А.А.зат.проєктО.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1044 Лящук Г.І.зат.проєкт О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1045 Козак Г.П.зат.проєкт О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1046 Завроцька С.В.зат.проєкт О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1047 Бабійчук І.В.зат проєкт О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1048 Мельничук Н.В. затв ПРОЕКТ осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1049 Старий Почаїв Майструк Ю.А.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1050 Брусняк Р.С. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1051 Антонюк О.П. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1052 Годована Н.І. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1053 Будки Костюк С.І.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1054 Камінський М.С. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1055 Годована О.І. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1056 Ксьондз С.М. про затв проекту осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1057 Лідихів Кравченко О.В. затв ПРОЕКТ осг - копия.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1058 Пасічник О. В. затв проекту осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1059 Лідихів Собчук М.С.затв ПРОЕКТ осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1060 Шевчук Л.Д. затв проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1061 Місюра затв проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1062 Вовчок А.С затв проект осг Лідихів.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1063  Голуб І.О. затв. пр..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1064 Левицький С.М. за межами затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1065 Кебалюк С.Д. затв проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1066 Нівігловський Р.М.Лосятин затв ПРОЕКТ осг..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1067 Нецькар Г.В. затв. проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1068 Харчук С.М. затв. проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1069 Оскалюк К.С. затв. проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1070 Ковальська І.В. затв. проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1071 Харчук С.І. затв. проект осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1072 Береза В. А. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1073 Гладковський С. О. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1074 Семенюк М. Д. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1075 Сторожук Г. В. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1076 Олійник В. Я. затв проект сад.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1077 Олійник В. Я. затв проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1078 Семенюк Г. П.  затв ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1079 Бас М. І.  затв проєкт ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1080 Борушок Н. П.  затв проєкт ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1081 Цибульський І. П.  затв проєкт ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1082 затв полож про погоджув. комісію.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1083 дозв проект 02015 лавра братський корпус.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1084 Шаповал І.Ю.над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1085 Романюк В.М..над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1086 Кравчук Г.І.над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1087 Білецька О.Ф.над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1088 Чучмай Р.В.над дозв  тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1089 Білецька О.Ф.над. дозв.проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1090 Кравчук Г.І.над. дозв.проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1091 Мандзюк О.В.над. дозв.проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1092 Чучмай Р.В.над. дозв.проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1093 Бас О.І.над.дозвіл детальний план.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1094 Дерень В.А.над.дозвіл детальний план.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1095 Святенюк Г.С.над.дозвіл детальний план.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1096 Ахтаніна М.С.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1097 Березій Г.П.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1098 Гукайло Л.С.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1099 Ковальчук С.Я.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1100 Панчук Г.Д.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1101 Стрельбицька Л.С. Клепач затв тех буд  - копия.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1102 Якимчук З.Є.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1103 Ясінський М.А.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1104 Голуб М.О..затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1105 Скотельник затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1106 Мостинчук Л.В. скасув і над дозвіл тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1107 Сімчук мик.Феод внес змін над дозв техн буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1108 Сорока В.І.затв проект буд. по зміні ц.п.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1109 інвент Кременецька.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1110 Тараж Флейшман над дозв  тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1111 Тараж Ништа Ю.В.над.товарне.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1112 Прокопчук Л.С..над.товарне.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1113 Тараж Флейшман.над. дозв.проект ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1114 Бондючна-Струмінська над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1115 Білорус Л.С. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1116 Білорус М.М.. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1117 Фарина М.М. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1118 Білорус Г.С..ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1119 Тараж Олейник Г.В. затв. тех. док. осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1120 Тараж Шилюк І.В. затв. тех. док. осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1121 Тараж Шилюк І.В.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1122 ПАСТОЩУК О.В.ДОЗ.ТЕХ.БУД..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1123 СЕМАШУК Т.М.ДОЗ.ТЕХ.БУД.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1124 СЕМАШУК М.I.ДОЗ.ТЕХ.ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1125 ОНУКОВСЬКИЙ П,В.ДОЗ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1126 ПАСТОЩУК О.В.ДОЗ.ПРОЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1127 СЕМАШУК Т.М.ДОЗ.ПРЄКТ О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1128 ТКАЧУК I.В.ДОЗ.ПРЄКТ ОСГ.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1129 ВАЛIГУРА М.П ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1130 ВАЛIГУРА О.О.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1131 ВОЛОШИН С.Д.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1132 ДЯЧУК С.Ю.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1133 МIСIНЬСКI В.О.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1134 СОРОКА Г.В.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1135 ТКАЧУК I.В.ЗАТ.ТЕХ.БУД..doc
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1136 Старий Почаїв Козак А.П.затв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1137 ВАЛIГУРА О.О.ЗАТ.ТЕХ.О.С.Г..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1138 Антонюк Ю.В. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1139 Хижук Б.Д. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1140 Пацула М.В. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1141 Каленік О.Т. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1142 Благовірна Н.А. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1143 Хоптівський Т.В. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1144 Новосад Л.В. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1145 Олещук З.О. над.дозв.ТД для буд..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1146 Шлапчинський В.І..над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1147 Козак М.В.над дозв тех буд.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1148 Решетило Л.В. над.дозв. ТД для осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1149 Хижук Н.В. над.дозв. ТД для осг.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1150 Шваб Г.Л. дозв техн пай.docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1151 Козак Л.М..над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1152 Костюк О.В.над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1153 Антонюк Ю.В. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1154 Пацула М.В. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1155 Богута В.М. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1156 Благовірна Н.А. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1157 Зарішняк В.А.. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1158 Новосад Л.В. над. дозв.проекту ОСГ..docx
	E:\Site\РІШЕННЯ 9 сесії\№ 1159 Хоптівський Т.В. над. дозв.проекту ОСГ..docx
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