
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» липня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2225 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4140га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Валігури, гр. 
Антонюку Ю.В.

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 ”, 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. Антонюку Юрію Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4140га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

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. Валігури, 
вул. Шевченка, 9а, гр. Олещук З.О.

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», 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. Олещук Зінаїді Олександрівні 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. 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» липня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

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. Валігури, 
вул. Ювілейна, 5, гр. Антонюку Ю.В.

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», 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. Антонюку Юрію Васильовичу 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. 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,5400га 
в с. Валігури гр. Олещук З.О.

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 (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. Олещук Зінаїді Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5400га для ведення особистого 
селянського господарства, які розташовані в межах населеного пункту с. Валігури, 
землі особистих селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» липня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
1,4900га для ведення особистого 
селянського господарства в 
с.Комарівка, гр. Камінському М.С.

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.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 проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 1,4900га 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 1,4900га 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.

Староста В.Ф.Пацула



проект

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,4700га та 0,6000га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, 
гр. Олещук З.О.

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул. Шевченка, 9а, гр. Олещук Зінаїди 
Олександрівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
в с. Валігури, 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. Олещук Зінаїді Олександрівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,4700га та 
0,6000га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3924га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Камінському М.С.

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 0,3924га 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 0,3924га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,25га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Комарівка, вул. Шевченка, 5, гр. Камінському М.С.

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 0,25га 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 0,25га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

проект

ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,9800га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Валігури, гр. Федун І.А.

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 ”, 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. Федун Ірині Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,9800га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

від « » серпня 2021 року проект

ДЕВЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

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. Комарівка, 
вул. Піщана, 8, гр. Пацулі М.В.

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 0,2500га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

проект

ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,3557га, 0,1821га та 0,0579га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Будки, гр. Фандалюку А.М.

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 ”, 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. Фандалюку Андрію Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,3557га, 
0,1821га та 0,0579га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. Соколовській Ларисі Зіновіївні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5765 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001: 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: 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

проект

ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 1,2500га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Валігури, гр. Валігурі М.А.

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 ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Валігурі Михайлу Анатолійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,2500га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3027га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. Пацулі М.В.

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 ”, п. г ч.1 ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пацулі Миколі Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3027га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Токарчук 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

від « » серпня 2021 року проект

ДЕВЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1969га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Будки, вул. 
Дружби, 38, гр. Каленік О.Т.

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», 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. Каленік Олені Теофілівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1969га 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.

Староста В.Ф. Пацула



від « » вересня 2021 року проект

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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

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) 
площами 0,3274га та 0,3930га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0732 та 
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 земельну ділянку 
площею 0,3274га та 0,3930га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0732 та 
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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про затвердження 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. Будки, 
вул. Володимирська, 2, гр. Самборської Н.П.

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 0,2500га 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 0,2500га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,7300га та 0,3000га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, гр. 
Зарішняку В.А.

проект

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 ”, 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. Зарішняку Віталію Анатолійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,7300га та 
0,3000га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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 Світлані 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4006га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівка, гр. 
Богуті В.М.

проект

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 ”, 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. Богуті В'ячеславу Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4006га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,8190га для ведення особистого 
селянського господарства в с.
Комарівка, гр. Годованій О.І.

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.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. Годованій Оксані Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8190га 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 0,8190га 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.

Староста В.Ф.Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

від « » серпня 2021 року проект

ДЕВЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

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. Комарівка, 
вул. Піщана, 14, гр. Благовірній Н.А.

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», 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. Благовірній Надії Андріївні 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. 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

проект

ДЕВЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2242га та 0,1642га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарівка, 
гр. Благовірній Н.А.

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 ”, 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. Благовірній Надії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2242га та 0,1642га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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 жителя 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

від « » вересня 2021 року проект

ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

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. Валігури, 
вул. Шевченка, 4, гр. Хижуку Б.Д.

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», 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. Хижуку Борису Дмитровичу 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. 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

від « » серпня 2021 року проект

ДЕВЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

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. Будки, вул. 
Дружби, 6, гр. Хоптівському Т.В.

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», 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. Хоптівському Тарасу Васильовичу 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. 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

проект

ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 
0,2250га та 0,2230га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Валігури, гр. 
Новосаду Л.В.

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 ”, 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. Новосаду Леоніду Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площами 0,2250га та 
0,2230га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3875га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, гр. Хоптівському Т.В.

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 ”, 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. Хоптівському Тарасу Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3875га 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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6758га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Будки, 
гр. Зубкевичу В.Ф.

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 0,6758га 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 0,6758га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про затвердження 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. Будки, 
вул. Вовчики, 23, гр. Зубкевичу В.Ф.

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 0,2500га 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 0,2500га 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

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 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. 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 
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.

Староста В.Ф. Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року проект

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,5710га для ведення особистого 
селянського господарства в 
с.Комарівка, гр. Ксьондзу С.М.

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.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 проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,5710га 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 0,5710га 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.

Староста В.Ф.Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

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. Валігури, 
вул. Л.Українки, 2, гр. Новосаду Л.В.

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», 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. Новосаду Леоніду Васильовичу 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. 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1634га 
в с. Валігури гр. Хижук Н.В.

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, які 
розташовані в межах населеного пункту с. Валігури, землі особистих селянських 
господарств, сільськогосподарські угіддя, 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1634га 
в с. Валігури гр. Решетило Л.В.

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 0,1634га для ведення особистого селянського господарства, 
які розташовані в межах населеного пункту с. Валігури, землі особистих 
селянських господарств, сільськогосподарські угіддя, 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.

діловод

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Проектвід « » 2021 року

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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року №ПРОЄКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,2163 га; 0,2114га; 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.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. Горбутовій Тетяні Василівні проєкти 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.

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1070 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий 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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий 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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № __ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в с. 
Старий Почаїв по 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.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. 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

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 
Володимиру Івановичу, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Кіндратюки та передати дані земельні ділянки безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Петровському Володимиру Івановичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1666 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1073 в с. Старий Почаїв, по 
вул. Кіндратюки, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Петровському Володимиру Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1666 га за кадастровим 
номером 6123487800:02:001:1073 в с. Старий Почаїв, по вул. Кіндратюки.

3. Зобов'язати гр. Петровського Володимира 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,2142 га та площею 
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.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. 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, по 
вул. Копані та площею 0,1414 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1058 в с. 
Старий Почаїв, по 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, по вул. Копані та площею 0,1414 га за 
кадастровим номером 6123487800:02:001:1058 в с. Старий Почаїв, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1659 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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.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. 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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0799 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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.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. 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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4656 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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.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 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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4460 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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 по 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.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. 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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» 2021 року №ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2071 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Почаїв по 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.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. 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, по 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мельничук 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Староста В.Ф.Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Староста В.Ф.Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Староста В.Ф.Пацула



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. Кравченко Олесі Василівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок:
- площею 0,0858 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416;
- площею 0,0658 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;
- площею 0,1491 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;
- площею 0,2033 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525;
- площею 0,2891 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0545

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 0,0858га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0416;
- площею 0,0658га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0522;
- площею 0,1491га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0523;
- площею 0,2033га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0525;
- площею 0,2891га за кадастровим номером 6123487800:02:001:0545.

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.

Заревняк А.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЄКТ

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.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. 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.

Заревняк А.В.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЄКТвід « » 2021 року

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, Кременецького р-ну. 
Тернопільської обл. гр. Голуб Інни Олександрівни, 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.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. 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.

Л.В. Стахановська



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 1,9400 га для ведення 
особистого селянського господарстваза 
межами населеного пункту на території 
Почаївської міської територіальної 
громади, 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 на території Почаївської міської територіальної громади 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. 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 на території Почаївської міської територіальної громади, 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 на території 
Почаївської міської територіальної громади.

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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 
територіальної громади 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 територіальної громади 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. 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 господарств, яка 
розташована за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської 
міської територіальної громади, 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 територіальної громади.

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.

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Стахановська Л.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЕКТ

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 Берези Віталія Анатолійовича, жителя с. Ридомиль, вул. Кривуля, 
42, 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.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. 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.

Кужель С.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок 
площами 0,2511 га, 0,1551 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль гр. Гладковському Сергію 
Олександровичу

Розглянувши заяви гр. Гладковського Сергія Олександровича, жителя с. Ридомиль, 
вул. Центральна, 40, 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.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. Гладковському Сергію Олександровичу проєкти 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року №ПРОЄКТ

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 гр. Семенюка Миколи Дмитровича, жителя с. Ридомиль, вул. 
Березина, 69, 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.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. 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.

Кужель С. М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року №ПРОЄКТ

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 0,2163 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.

Кужель С.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року № ПРОЄКТ

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 гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. 
Франка, 19, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
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.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. 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.

Кужель С. М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » 2021 року №ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,2597 га та 0,1882 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль гр. 
Олійнику Віталію Ярославовичу

Розглянувши заяву гр. Олійника Віталія Ярославовича, жителя с. Ридомиль, вул. І. 
Франка, 19, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Ридомиль та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.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. 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.

Кужель С. М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Ахтаніній Марії 
Сергіївні, 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 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. Ахтаніній Марії Сергіївні 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1614 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Бас 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 ведення 
особистого селянського господарства в с. Ридомиль, керуючись п.а ч.1 ст..ст.12,79,107,118, 
ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 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. Басу Василю Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1614 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в т. ч. рілля, в межах населеного пункту.

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

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

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», 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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 гр. Бас Марії Іванівни, жительки с. Ридомиль, вул. Ковпака, 18 , 
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.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. Бас Марії Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,3307га 
за кадастровим номером 6123486800:02:001:0962 в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бас Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,3307 га за кадастровим номером 
6123486800:02:001:0962 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Бас Марію 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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, господарськихбудівель 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



від «» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року №ПРОЄКТ

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.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 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

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

проект

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

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 Михайлівні

проект

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Л.Українки, 9, гр. Білорус Марії 
Михайлівни, 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 Михайлівні 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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. 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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» __________2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,1413 га, 0,6405га 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, 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. Богайчук Лідії Олексіївні, на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,1413 га, 0,6405га 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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.

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » _________ 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянкив натурі (на місцевості) площею 0,2009га для 
ведення особистого селянського господарства в с. 
Лідихів, гр. Бойцов Миколі Дмитровичу

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Вербицького,4/229, гр. гр. Бойцов 
Миколи Дмитровича, 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 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. Бойцов Миколі Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2009 га 
за кадастровим номером 6123484100:02:001:0579 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бойцов Миколі Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2009га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0579 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

3. Зобов'язати гр. Бойцов Миколу Дмитровичу 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » вересня 2021 року

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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 гр. Борушок Надії Павлівни, жительки с. Ридомиль, вул. 
Різникова, 40 , 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.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. Борушок Надії Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,3650га 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 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

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.

Пацула В.Ф.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,5000 га і 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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 Тетяні 
Вікторівні, 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.

Пацула В.Ф.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 1,01 га 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», 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. Сапку Василю Артемовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 1,01 га 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.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.
Трофимлюк Н.А.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Трофимлюк Н.А.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

М.В.ГорпинюкСтароста

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.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. 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.

Староста М.В.Горпинюк

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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 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, 67 
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 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.

Староста М.В.Горпинюк

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « __ » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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, 
землі сільськогосподарського призначення , в межах населеного пункту.

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.

Староста
Совбецька Н.Р.

М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0216 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Я. Мудрого, гр. Вихованець 
Людмилі Михайлівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я. Мудрого, 9 кв. 7, гр. Вихованець 
Людмили Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Я. Мудрого, 
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. Вихаванець Людмилі Михайлівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0216 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв,вул. Я. Мудрого, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » червня 2021 року ПРОЄКТ

Про включення до переліку земельних ділянок 
для підготовки Лотів для продажу права оренди 
земельних ділянок на земельних торгах у формі 
аукціону

Керуючись ст.12., ст.134-138, п.5. ст.135, п.5 ст.136 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. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки Лотів для продажу права 
оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку площею 
2,0000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:1293 для ведення фермерського 
господарства, яка розташована за межами населеного пункту м. Почаїв Кременецького 
району Тернопільської області.

2. Відповідно до п.5 ст.135, п.5 ст.136 ЗКУ фінансування підготовки Лотів до продажу 
на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання бюджетних 
коштів, за рахунок коштів Виконавця земельних торгів, на підставі договору про підготовку 
Лотів до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону між 
Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат 
Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються Переможцем земельних 
торгів.

3. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти Договори із 
спеціалізованою організацією - Виконавцем земельних торгів про підготовку Лоту до 
проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону.

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «_____» ____________ 20 ___ року № ПРОЄКТ

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.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. Вовчок Антоніни Семенівни 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 Антоніни Семенівни 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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 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, 20, 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. 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.

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 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.

Староста
Совбецька Н.Р.

М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Голуб Михайлу 
Орестовичу, гр. Голуб 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. 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.

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 технічну документацію із землеустрою 

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

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.



Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___ » _______  2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) площею 1,2317га 
для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території в с. Лідихів 
гр. Данильчук 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 на території с. Лідихів Почаївської міської 
ТГ, 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. Данильчук Олександру Ананійовича технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 1,2317 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1655 для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів.

2. Передати у власність гр. Данильчук Олександру Ананійовича земельну ділянку для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів 
площею 1,2007 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:1655.

3. Зобов'язати гр. Данильчук 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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, господарськихбудівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гоголя, гр. Дерень ВалентиніАнатолііївні

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 Анатолівні, 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року Проєкт

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.

Кужель С. М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » вересня 2021 року

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») 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») 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) орієнтовною площею ПП 
«Агро-Експрес-Сервіс»

№ ПРОЕКТ

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 1П1 
«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, 1очаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл 11 «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 1очаївської міської ради Кременецького 
району Тернопільської області згідно з додатком.

2. Рекомендувати 11 «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. 1ісля 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.

Совбецька Н.Р.



Додаток №1
до рішення дев'ятої сесії Почаївської
міської ради № ____ від ____________

Перелік невитребуваних земельних

часток (паїв) за межами с. Ридомиль на території Почаївської міської ради

№

п/п

ПІБ масив ділянка Площа

( га)
1. Бас Михайло Никифорович 16 607 1,13
2. Г ладковський 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

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

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 О.М.

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”, 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. 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «____» __________2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,3592 га, 0,1184га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Дубинюк Михайлу Івановичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів вул. Джерельна,12а, гр. Дубинюк Михайлу 
Івановичу, 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, 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. Дубинюк Михайлу Івановичу, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,3592 га, 0,1184га 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,2517 га та 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.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 проєкт землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність площею 0,2517 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1104 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Радивилівська та площею 0,1970 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1097 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Почаїв, вул. Копані, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Дячуку Сергію Юрійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2517 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1104 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська та 
площею 0,1970 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1097 для ведення 
особистого селянського господарства 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.



Староста М.В.Горпиню



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 
0,2500 га в с. Старий Почаїв, вул. 
Радивилівська, 44, гр. Дячуку Сергію 
Юрійовичу

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, вул. Радивилівська, 44, гр. Дячука 
Сергія Юрійовича 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. Радивилівська, 44 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. 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.

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 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

Староста М.В.Горпинюк
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 
площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123481000:01:001:0716 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій, що надається в оренду ТОВ «ЮФБ Будки» за межами населеного пункту с. 
Будки на території Почаївської міської ради.

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

Про затвердження Положення 
про погоджувальну комісію 
з питань земельних відносин та 
її персонального складу

ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



Додаток № 1 
до рішення Почаївської міської ради 
№___від________________ 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.
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 « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки 
комунальної форми власності 
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 розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної форми власності 
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 детального плану провести за рахунок 
джерел не заборонених законом.

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку 
документацію, вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську 
міську раду.

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

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

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”, 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2283 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Ковальської І.В.

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.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. 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20___  року № ПРОЄКТ

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 
Степаніни, 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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » вересня 2021 року

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.

Староста В.Ф. Пацула
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » вересня 2021 року

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.

Староста В.Ф. Пацула
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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 Марію Василівну

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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.

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » _________ 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1104га, 
0,2312га, 0,4275га 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) площами 0,1104 
га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0562, 0,2312 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0564, 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 площами 
0,1104 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0562, 0,2312 га за кадастровим 
номером 6123484100:02:001:0564, 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.

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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.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. 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.

Староста
Совбецька Н.Р.

М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

проектвід « » вересня 2021 року

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.

Староста В.Ф. Пацула
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

№ ПРОЄКТ

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року

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 жителя 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року

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

№ ПРОЕКТ

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 Ганни Іванівни 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від « ____ » __________ 2021 року
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 Г.О.

№ ПРОЕКТ

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 № 6123484700:02:01:0709, площею 0,1480 га за кадастровим № 
6123484700:02:01:0707, площею 0,5664 га за кадастровим № 6123484700:02:01:0730 
та площею 0,2000 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0705 в с. Лосятин 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 № 6123484700:02:01:0709, площею 0,1480 га за кадастровим № 
6123484700:02:01:0707, площею 0,5664 га за кадастровим № 6123484700:02:01:0730 
та площею 0,2000 га за кадастровим № 6123484700:02:001:0705 в с. Лосятин в 
межах населеного пункту.

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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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 :
- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0932 в с. Ридомиль;
- площею 0,2331 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0926 в с. Ридомиль;
- площею 0,5205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0931в с. Ридомиль;
- площею 0,0744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0951 в с. Ридомиль;
- площею 0,0880 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0927 в с. Ридомиль;
- площею 0,3165 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0933 в с. Ридомиль;
- площею 0,1196 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0939 в с. Ридомиль, 

землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.
2. Передати гр. Кужілю Івану Захаровичу безоплатно у власність земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства:
- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0932 в с. Ридомиль;
- площею 0,2331 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0926 в с. Ридомиль;
- площею 0,5205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0931в с. Ридомиль;
- площею 0,0744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0951 в с. Ридомиль;
- площею 0,0880 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0927 в с. Ридомиль;
- площею 0,3165 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0933 в с.Ридомиль;

- площею 0,1196 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0939 в с.Ридомиль.
3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом 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.
Кужель С. М.
Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» __________2021 року № ПРОЄКТ

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 
ділянкиу 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, 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. 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, 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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. Ладюк 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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » _________ 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,4384 га, 
0,0863га, 0,1903 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Малецькому Василю 
Федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Островського,4, гр. 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.

Заревняк А.В.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 1,3169 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Лідихів, гр. Собчук 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.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 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 2,38 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. Голубу 
Сергію федоровичу

Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул. Гната Голуба, 26, гр. Голуба Сергія 
Федоровича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.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. Голубу Сергію Федоровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 2,38 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Л. Українки, згідно сертифіката серії ТР 
№0059764 виданого Кременецької районної державною адміністрацією 3 лютого 1997 
року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.11.2020 року, спадкова 
справа № 100/2020.

2. Гр. Голубу Сергію Федоровичу виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

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

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Стахановська Л.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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. Островського15а 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. Островського15а.

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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від серпня 2021 року ПРОЄКТ

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 в с. Ридомиль;
- площею 0,1876 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0938 в с. Ридомиль;
- площею 0,2275 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0943в с. Ридомиль;
- площею 0,4763 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0945 в с. Ридомиль;
- 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 в с. 

Ридомиль;
- площею 0,1876 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0938 в с. Ридомиль;
- площею 0,2275 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0943в с. Ридомиль;
- площею 0,4763 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0945 в с. Ридомиль; 
площею 0,2408 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0946 в с. Ридомиль.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом 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.

Кужель С. М.
Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.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 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.

М.В.ГорпинюкСтароста
Совбецька Н.Р.



від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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 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. Орловських, 3а, 
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. 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.

М.В.ГорпинюкСтароста
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 обл. 
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.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. 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.

Капрічук О.М.



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

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 Р.С.

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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Мацишин 
Валентині Іванівні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. Мацишин 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.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. Мацишин 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. Мацишин 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. Мацишин 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «_____» ____________ 20 ___ року № ПРОЄКТ

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 
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. Місюрі Миколі Віталійовичу проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2341 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0565 та 0,4679га 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 
площами 0,2341 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0565 та 0,4679га 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 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про скасування рішення № 501 від 21.05.2021р. 
п'ятої сесія 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. М. 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, 
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 26.02.2021р. п'ятої сесії восьмого скликання 
Почаївської міської ради.

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. М. 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. М. Вовчка, 41.

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.

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 2,11 га 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», 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. Немець Івану Андрійовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 2,11 га 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки 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 пр.. 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.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища , Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Нецькар 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 1,65 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. Ништі 
Юлії Василівні

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 59, 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. Ништі Юлії Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 1,65 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна, згідно сертифіката на право на 
земельну частку (пай) серії РН № 873127 та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 17.08.2021р., 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.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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”, 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. 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.

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

Староста М.В.Горпинюк

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,4864 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Оскалюк К.С.

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.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. 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 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.

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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20___  року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,1869га 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», 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. Пасічник 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20___  року № ПРОЄКТ

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», 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. 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.

Заревняк А.В.



№ ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року

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”, 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. 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.

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

Староста М.В.Горпинюк

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «__» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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», п.1 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. 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.

Староста М В.Горпинюк

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » вересня 2021 року

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”, 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0762 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Затишшя вул. Зелена, 19, гр. Плетюк 
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.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. Плетюку Георгію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0792 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 0,0792 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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. 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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» __________2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,4000 га, 0,0708га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів, гр. 
Присяжнюк 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, 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. Присяжнюку Василю Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,4000 га, 0,0708га 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.

Заревняк А.В.



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3114 
га та площею 0,2230 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Притула О.О.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 4 гр. Притула 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”, 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. Притула 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



від « ____ »

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
_________________  СЕСІЯ

РІШЕННЯ
2021 року № ПРОЕКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3114 
га та площею 0,2230 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. 
Лосятин, гр. Притула О.О.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Варшавська, 4 гр. Притула 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”, 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. Притула 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 1,65 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, гр. 
Прокопчук Любов Степанівні

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 2/8, 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) розміром 1,65 га 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.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Проєктвід « » серпня 2021 року

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”, 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2067 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ридомиль, гр. Резнік Наталії 
Миколаївні

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, вул. Кривуля, 81, гр. Резнік Наталії 
Миколаївни, 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”, 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. Резнік Наталії Миколаївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2067 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року Проєкт

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», 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

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.В.

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», 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. 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

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.В.

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”, 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. 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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. Русняку Василю Іллічу:
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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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. Савчук 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. Савчук 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року №ПРОЕКТ

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 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. Савчук 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 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", "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. Савчук Миколі Васильовичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1500 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1114 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с.Старий Почаїв вул. Радивилівська, 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.

Капрічук О.М.



РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
від 17.11.2017р. (26сесія 7 скликання)

Поіменне голосування щодо проекту рішення «Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1400 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б »

Всього_____________ Зареєстровані________________

За - _____ Проти - _____ Утрималися - _____ Не голосували - _____ Відсутні -______

Рішення __________________

Прізвище, ім'я по батькові
Результат 
голосуван 

ня
Прізвище, ім'я по батькові

Результат 
голосуван 

ня

Бойко Василь Сергійович Остапчук Микола Вікторович

Трофимлюк Георгій Борисович
Вовк Лариса Володимирівна

Шегера Людмила Кирилівна Трофимлюк Василь Євсевійович

Кульчинський Анатолій Миколайович Дармограй Оксана Володимирівна

Чиж Василь Васильович
Панчук Павло Васильович

Марутовський Валерій Володимирович
Замковський Микола Вікторович

Уйван Василь Якович
Мостинчук Галина Миколаївна

Ковальчук Марія Петрівна
Бренчагова Леся Леонідівна

Бондар Неля Олександрівна
Савчук Микола Васильович

Шатківський Валерій Глібович Паляниця Тарас Михайлович

Пудайло Микола Миколайович
Сімащук Валентина Миколаївна

Гичка Галина Іванівна
Семесюк Микола Миколайович

Ковальчук Віктор Іванович Шаповал Марія Іванівна

Галаган Степан Семенович

Голова лічильної комісії
Г.М.Мостинчук





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « ____ » 2021 року № ПРОЕКТ

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 Л.І.

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”, 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. 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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. 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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, господарськихбудівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дачна, 14, гр. Святенюк Галині Сергіївні

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Хворостецького, 5, гр. Святенюк Галині Сергіївні, 
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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.25Закону України "Про землеустрій",враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 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) площею 0,1500 га в с. Старий Почаїв, вул. Лісовики та 
площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 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.

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

М.В.ГорпинюкСтароста

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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”, 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. 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.

Староста

Совбецька Н.Р.

М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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», п.1 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. 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.

Староста М В.Горпинюк

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 
площами 0,3049 га, 0,3817 га та 0,2238 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль , гр. Семенюк Ганні Петрівні

Розглянувши заяву гр. Семенюк Ганни Петрівни, жительки с. Ридомиль, вул. 
Березина, 69, 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.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. 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.

Кужель С. М.
Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0047 га для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Почаїв, вул. 
Шевченка, гр.

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.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії зпитань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. 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.

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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, гр. Сімчуку Миколі Феодосійовичу.

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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. Сови Руслана Карловича

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.

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

Про затвердження проекту 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 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 цільове призначення якої змінюється із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3940 у м. Почаїв, вул. Грушевського, 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею0,4941га,площею 0,0257 
га та площею 0,2296 га для ведення 
особистого селянського господарствав 
в селі Старий Почаїв, гр.Сороці Галині 
Василівні.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул.Орловських,6 гр.Сороки Галини 
Василівни, яка просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в селі Старий Почаїв, 
та передати дані земельні ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 
ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити гр. Сороці Галині Василівні проєкт землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність площею 0,4941 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1084 ; 
площею 0,0257га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1085 та площею 0,2296 га за 
кадастровим номером 6123487800:02:001:1087 для ведення особистого селянського 
господарства в селі Старий Почаїв по вулиці Орловських землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сороці Галині Василівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,4941 га за кадастровим номером 6123487800:02:001:1084 ; площею 0,0257га за 

кадастровим номером 6123487800:02:001:1085 та площею 0,2296 га за кадастровим номером 
6123487800:02:001:1087 для ведення особистого селянського господарства в селі Старий 
Почаїв по вулиці Орловських .

3. Зобов'язати гр. Сороку Галину 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.

Староста М.В.Горпинюк



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ. 
РІШЕННЯ

Від 2021 року Проєкт №

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1250га 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 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 селі Старий 
Почаїв вул. Орловських,6 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

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. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд за кадастровим номером 6123487800:02:001:1074 в селі Старий Почаїв по 
вулиці Орловських,6.

2.Передати  гр.Сороці Галині Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1250 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за кадастровим номером 6123487800:02:001:1074 в селі Старий 
Почаїв по вулиці Орловських,6.

3. 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.

Староста М.В.Горпинюк



№ Зміст Примітка
1 Надати дозвіл гр. Басу Віталію Миколайовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,15 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 Надати дозвіл гр. Джереленко Оксані Василівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2119 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
3 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

4 Надати дозвіл гр. Джереленко Оксані Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1744 га та 0,1944 га в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в т. ч. рілля, в межах населеного 
пункту.

5 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 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,1876 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0938 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,2275 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0943в с. 
Ридомиль;

- площею 0,4763 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0945 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,2408 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0946 в с. 
Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

6 Надати дозвіл гр. Басу Василю Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1614 га для ведення особистого селянського господарства в 
с. Ридомиль, за рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування, 
землі сільськогосподарського призначення, в т. ч. рілля, в межах населеного 
пункту

7 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

8 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



9 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

10 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 на території Почаївської міської територіальної
громади

11 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

12 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

13 Затвердити гр. Якимчук Ганні Миронівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,3838 га за 
кадастровим номером 6123486800:02:001:0957 в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту

14 Затвердити гр. Бас Марії Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3307га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0962 в с. Ридомиль, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту

15 Надати дозвіл гр. Басу Сергію Миколайовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,15 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.

16 Затвердити гр. Борушок Надії Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,3650га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0960 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту

17 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

18 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

19 Затвердити гр.. Кужілю Івану Захаровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства :



- площею 0,3419 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0932 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,2331 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0926 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,5205 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0931в с. 
Ридомиль;

- площею 0,0744 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0951 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,0880 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0927 в с. 
Ридомиль;

- площею 0,3165 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0933 в с. 
Ридомиль;

площею 0,1196 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0939 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту

20 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 га 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

21 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

22 Надати дозвіл гр. Резнік Наталії Миколаївні на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2067 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

23 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
24 Затвердити гр. Цибульському Івану Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства площею 1,7602 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0961 в 
с. Ридомиль, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту

25 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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. 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.

Зубкевич О.Л.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Зубкевич О.Л.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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. 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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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. 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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № Проєкт

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) розміром 1,65 га в умовних 
кадастрових гектарах для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, 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», 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. Сапку Василю Артемовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) розміром 1,01 га 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.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ ПРОЕКТвід « » вересня 2021 року

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.

1. 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.

2. Зобов'язати гр. Олейник Ганну Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Капрічук О.М.
Совбецька Н.Р.



№ ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

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 у спільну сумісну власність в с. 
Комарин вул. Польова, 51, гр. Флейшман 
Юрію Олександровичу, гр. Флейшман 
Валентині Григорівні

Розглянувши заяву жителів с. Комарин, вул. Польва, 51, гр. Флейшман Юрія 
Олександровича та 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.

Олейнік М.Г

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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 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 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.

1. 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.

2. Зобов'язати гр. Шилюка Івана Володимировича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Олейнік М.Г.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.

Зубкевич О.Л.

Совбецька Н.Р.



від «___» __________ 2021 року

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ № ____

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 по 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 по 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”, 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. 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 по вул.Крамарі, за 
рахунок земель попереднього землекористувача гр. Гладуна Павла Дмитровича, 
землі сільськогосподарського призначення в тому числі рілля, в межах населеного 
пункту.

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

Староста М.В.Горпинюк



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ. 
РІШЕННЯ

Від 2021 року Проєкт №

Про затвердження 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 селі Старий Почаїв по вул. Крамарі,26а 
гр.Ткачуку Ігору Васильовичу

Розглянувши заяву жителя села Старий Почаїв, вул.Шевченка, 42А гр.Ткачука Ігора 
Васильовича та 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 селі Старий 
Почаїв вул. Крамарі,26а , 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

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. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за кадастровим номером 6123487800:02:001:1100 в селі Старий 
Почаїв по вулиці Крамарі,26а.
2. Передати гр.Ткачуку Ігору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за кадастровим номером 6123487800:02:001:1100 в селі Старий 
Почаїв по вулиці Крамарі,26а.
3. 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.

Староста М.В.Горпинюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року

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

проект

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
_________________  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від « ____ » __________ 2021 року___________________________ № ПРОЕКТ

Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,2400 га та площею 0,1662 га для 
ведення особистого селянського 
господарства в с. Лосятин, гр. 
Харчук С.М.

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.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. 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 
площею0,2400 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 Світлані Миколаївні 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.

Л.В. Стахановська

Н.Р. Совбецька





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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.

Заревняк А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » _________ 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянкив натурі (на місцевості) площею 0,4216га 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 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. 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 0,4216га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0590 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Лідихів землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

3. Зобов'язати гр. Хорошого Петра Омеляновича 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___ » _______  2021 року № ПРОЄКТ

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 на 
території в с. Лідихів 
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 на території с. Лідихів Почаївської міської ТГ, 
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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
1,1304 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0992 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів.

2. Передати у власність гр. Хрущ Тетяні Миколаївні земельну ділянку для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території с. Лідихів площею 
1,1304 га за кадастровим номером 6123484100:01:001:0992.

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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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 гр. Цибульського Івана Павловича, жителя с. Ридомиль, вул. 
Ковпака, 39 , 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.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 проєкт землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 1,7602 га за кадастровим номером 6123486800:02:001:0961 в с. Ридомиль, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Цибульському Івану Павловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
для ведення особистого селянського господарства площею 1,7602 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0961 в с. Ридомиль.

3. Зобов'язати гр. Цибульського Івана павловича 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від вересня 2021 року ПРОЄКТ

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. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законом 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року Проєкт

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 
на території Почаївської міської територіальної громади 
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 на території Почаївської міської 
територіальної громади.

2. Передати у власність гр. Цибульському Олексію Юрійовичу земельні ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської 
територіальної громади площею 1,5954 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2545 та площею 0,1017 га за кадастровим номером 
6123486800:01:001:2544.

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.





УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 20____ року № ПРОЄКТ

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», 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. 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «____» __________2021 року № ПРОЄКТ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 
0,1323 га, 0,1893га, 0,0876га, 0,0205га, 0,1757га, 
0,1696га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів, гр. Чорнобай 
Миколі Петровича

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, 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. Чорнобай Миколі Петровичу, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,1323 га, 0,1893га, 0,0876га, 0,0205га, 
0,1757га, 0,1696га 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЄКТ

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 
Юхимовичу, 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.

Капрічук О.М.

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року проект

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) площею 0,1935 гата 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.

Староста В.Ф. Пацула
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «_____» ____________ 20 ___ року № ПРОЄКТ

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площами 0,2838га та 0,5089 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лідихів гр. Шевчук 
Людмилі Дмитрівні

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, вул. Козакова, 1, гр. Шевчук Людмили 
Дмитрівни, який просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Лідихів та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шевчук Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площами 0,2838 га за кадастровим номером 
6123484100:02:001:0586 та 0,5089га 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 
площами 0,2838 га за кадастровим номером 6123484100:02:001:0586 та 0,5089га 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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ___»_________  2021 року № ПРОЄКТ

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.

Заревняк А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.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 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.

Олейнік М.Г.
Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року Проєкт

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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2021 року Проєкт

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», 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. 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,5000 га в 
оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд, об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
(для будівництва вітрової електростанції) за межами 
населеного пункту с. Лосятин на території 
Почаївської міської ради ТОВ «ЮФБ Лосятин»

Розглянувши клопотання ТОВ «ЮФБ Лосятин» про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва 
вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Лосятин на території Почаївської міської 
ради, керуючись ст. 12, 93, 96, 124Земельного кодексу України, ст. 4, 5 Закону України «Про оренду 
землі», ст. 50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити ТОВ «ЮФБ Лосятин» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій (для будівництва вітрової електростанції) за межами населеного 
пункту с. Лосятин на території Почаївської міської ради, землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Передати у користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,5000 га за 
кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для 
будівництва вітрової електростанції) за межами населеного пункту с. Лосятин на території 
Почаївської міської ради строком на 49 років.

3. Встановити розмір орендної плати на рівні 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,5000 га за кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій.

4. Зобов'язати ТОВ «ЮФБ Лосятин»:
4.1. виготовити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,5000 га за 

кадастровим номером 6123484700:01:001:1017 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій;

4.2. укласти з міською радою договір оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 цього 
рішення;

4.3. провести державну реєстрацію права користування на умовах оренди земельною ділянкою 
в установленому законом порядку;

4.4. виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статей 61 і 96 Земельного 
кодексу України.

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

Совбецька Н.Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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. Ягенич 
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.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. Ягенич 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.

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від серпня 2021 року ПРОЄКТ

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) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,3838 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0957 в с. Ридомиль, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Якимчук Ганні Миронівні безоплатно у власність земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,3838 га за кадастровим 
номером 6123486800:02:001:0957 в с. Ридомиль.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законом 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.

Кужель С. М.

Совбецька Н. Р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.



Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «» вересня 2021 року № ПРОЕКТ

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.



Капрічук О.М.


